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Pozměňovací návrh 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika usnadňuje pokračování 
modernizace a udržitelný růst, ukazuje 
evropskou solidaritu, neboť jejím cílem je 
snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje 
evropských regionů, představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti je jádrem evropské sociální 
politiky; poukazuje však na to, že moderní 
politika soudržnosti musí projít řadou 
reforem, zejména zjednodušením jejího 
provádění, a reagovat na nové výzvy, 
kterým Unie čelí, a v praxi podporovat 
součinnost s ostatními politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro podporu 
udržitelného rozvoje všech regionů a pro 
růst a zaměstnanost a byla jednou 
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a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
hlavní výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí 
projít řadou strukturálních reforem, 
reagovat na nové výzvy, kterým Unie čelí, 
a v praxi podporovat součinnost 
s ostatními politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti není 
evidentní, a i když někteří tvrdí, že tato 
politika představuje dobře zavedený 
mechanismus pro růst a zaměstnanost 
a byla jednou z nejvýznamnějších, 
nejviditelnějších a nejúspěšnějších politik 
Unie po celá desetiletí, neumožňuje míra 
chyb, o nichž v této oblasti podávají 
zprávy auditoři, dospět k takovému 
závěru;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
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hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

hodnota politiky soudržnosti je nesporná –
byť často těžko prokazatelná na základě 
ekonomických měřítek –, neboť tato 
politika představuje dobře zavedený 
mechanismus pro růst a zaměstnanost 
a byla jednou z nejvýznamnějších, 
nejviditelnějších a nejúspěšnějších politik 
Unie po celá desetiletí; poukazuje však na 
to, že moderní politika soudržnosti musí 
projít řadou strukturálních reforem, 
reagovat na nové výzvy, kterým Unie čelí, 
a v praxi podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a hlavní nástroj 
konvergence a solidarity a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; konstatuje, že zásada partnerství 
a víceúrovňová správa jsou základními 
podmínkami pro tento úspěch; poukazuje 
však na to, že moderní politika soudržnosti 
musí projít řadou strukturálních reforem, 
reagovat na nové výzvy, kterým Unie čelí, 
a v praxi podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; vítá návrh Komise, aby měl 
každý region Unie přímý prospěch 
z politiky soudržnosti; poukazuje však na 
to, že moderní politika soudržnosti musí 
projít řadou strukturálních reforem, 
reagovat na nové výzvy, kterým Unie čelí, 
a v praxi podporovat součinnost s ostatními 
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politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; vítá návrh Evropské komise, 
aby měl každý region Unie přímý 
prospěch z politiky soudržnosti; poukazuje 
však na to, že moderní politika soudržnosti 
musí projít řadou strukturálních reforem, 
reagovat na nové výzvy, kterým Unie čelí, 
a v praxi podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
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a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

a nejúspěšnějších politik Unie po celá
desetiletí; vítá návrh Komise, aby měl 
každý region Unie prospěch z politiky 
soudržnosti; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik solidarity Unie po 
celá desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, mimo jiné 
sdružením veškerých finančních 
prostředků v jednom Fondu soudržnosti, 
který se zaměří výlučně na nejchudší 
členské státy, reagovat na nové výzvy, 
kterým Unie čelí, a v praxi podporovat 
součinnost s ostatními politikami a nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 63
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat 
na nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí zaměřit 
své zdroje na nejchudší regiony EU, a to 
aniž by byly dotčeny programy a podpora 
pro regiony středně rozvinuté, jež by jako 
takové měly být definovány; domnívá se, 
že úspěch politiky soudržnosti závisí také 
na součinnosti s ostatními politikami 
a nástroji, kterou tato politika podporuje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 648
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji, zejména s oblastmi, 
kde jsou vytvářeny hodnoty, například 
s oblastí výzkumu a inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 649
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji; úsilí Unie v oblasti 
politiky soudržnosti by se mělo zaměřit na 
ty země EU, jež mají výrazněji 
podprůměrnou úroveň prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 

63. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti je nesporná, 
neboť tato politika představuje dobře 
zavedený mechanismus pro růst 
a zaměstnanost a byla jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie po celá 
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desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti se musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji;

desetiletí; poukazuje však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, reagovat na 
nové výzvy, kterým Unie čelí, a v praxi 
podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji; je přesvědčen, že 
politika soudržnosti EU by měla v příštím 
programovém období nadále pokrývat celé 
území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla autonomní 
politika soudržnosti na významu, že se 
rozšířila o třetí pilíř – územní soudržnost –
a že Smlouvy uznaly regionální a místní 
úrovně;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Návrh usnesení
Bod 63 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63b. zdůrazňuje, že podle odhadů Komise 
byl růst HDP v EU25 jako celku v roce 
2009 v důsledku politiky soudržnosti 
v období 2000/20061 o 0,7 % vyšší a že 
prostřednictvím dominového efektu 
nemají z této skutečnosti prospěch pouze 
přijímající státy, ale také státy 
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přispívající2;
__________________
1KOM(2010) 700 v konečném znění 
2Hospodářská návratnost výdajů v rámci 
politiky soudržnosti pro členské státy, 
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO 
VNITŘNÍ POLITIKY, TEMATICKÁ 
SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA 
A POLITIKA SOUDRŽNOSTI

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 64. zdůrazňuje, že vzhledem ke svému 
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soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

horizontálnímu charakteru politika 
soudržnosti významně přispívá k všem 
třem prioritám strategie Evropa 2020, jimiž 
jsou inteligentní, udržitelný a inkluzivní 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie na celém území 
EU, neboť tuto politiku je nejvhodnější 
aktivně uplatňovat na regionální 
a městské úrovni; zdůrazňuje, že vzhledem 
ke svému horizontálnímu charakteru 
politika soudržnosti významně přispívá 
k všem třem prioritám strategie Evropa 
2020, jimiž jsou inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 64
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že přínos politiky soudržnosti 
pro provádění strategie Evropa 2020 musí 
odrážet cíle stanovené v článku 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
a průřezový cíl hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, který byl v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii stanoven 
Lisabonskou smlouvou; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst; je přesvědčen, 
že vzhledem k dominantní úloze politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 musí být všechny regiony po 
roce 2013 nadále způsobilé pro získání 
podpory a že je nutné vytvořit vhodná 
přechodná pravidla pro regiony, které se 
již od roku 2014 nebudou účastnit cíle 
„konvergence“, aby došlo ke stabilizaci 
dosažených úspěchů a nastolení 
udržitelné mobilizace potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
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samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému solidárnímu
charakteru politika soudržnosti významně
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, dále, že vzhledem ke svému 
horizontálnímu charakteru politika 
soudržnosti významně přispívá k všem 
třem prioritám strategie Evropa 2020, jimiž 
jsou inteligentní, udržitelný a inkluzivní 
růst, a že všechny fondy politiky 
soudržnosti musí pomoci při plnění 
sociálně-ekonomických cílů v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělání a boje proti 
chudobě a vyloučení s cílem zásadně 
přispět k sociálnímu rozměru Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
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Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst; připomíná 
však, že politika soudržnosti EU má své 
vlastní poslání a cíle, jež jdou nad rámec 
strategie EU 2020; zdůrazňuje, že by toto 
poslání a tyto cíle měly být v příštím 
programovém období zachovány, zejména 
vzhledem k přetrvávající potřebě 
hospodářské, sociální a územní 
konvergence v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst; domnívá se, že 
jelikož je politika soudržnosti jedinou 
místně definovanou rozvojovou politikou, 
měly být mít ke strukturálním fondům 
přístup všechny regiony, a to v závislosti 
na svých konkrétních rozvojových 
potřebách a potenciálu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 661
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst;

64. zdůrazňuje dominantní úlohu politiky 
soudržnosti pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 a zastává názor, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
provádění této strategie; zdůrazňuje, že 
vzhledem ke svému horizontálnímu 
charakteru politika soudržnosti významně 
přispívá k všem třem prioritám strategie 
Evropa 2020, jimiž jsou inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst; domnívá se, že 
jelikož je politika soudržnosti jedinou 
místně definovanou rozvojovou politikou, 
měly být mít ke strukturálním fondům 
přístup všechny regiony, a to v závislosti 
na svých konkrétních rozvojových 
potřebách a potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 64 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64a. upozorňuje na význam přístupu 
integrované politiky; poukazuje v tomto 
ohledu na politiku soudržnosti jako na 
faktor integrující ostatní politiky; 
zdůrazňuje proto, že veškeré investice 
plánované pro programové období po roce 
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2013 by měly být koordinovány 
s investicemi uskutečněnými v rámci 
politiky soudržnosti v tomto programovém 
období; zdůrazňuje, že tato politika je již 
prováděna s náležitou péčí, za pomoci 
osvědčených nástrojů a forem, jež jsou 
v tomto ohledu důležité, jako je například 
sdílené řízení; zdůrazňuje rovněž potřebu 
dosahovat lepších výsledků v rámci 
víceúrovňové správy, jež budou navíc 
přínosem pro účinky, jež takové 
uplatňování politiky soudržnosti může 
přinést;

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 64 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64b. zdůrazňuje, že nejdůležitějším cílem 
politiky soudržnosti EU musí být podpora 
šíření znalostí prostřednictvím investic do 
výzkumu a vývoje, inovací, podnikání, 
projektů v oblasti infrastruktury, 
informačních a komunikačních 
technologií a lidského kapitálu, jež 
usnadní přeměnu EU na společnost 
založenou na znalostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 64 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64c. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
klíčová pro růst podporující začlenění a že 
taková politika znamená nejen pomáhat 
chudším regionům v rychlejším rozvoji, 
ale také investovat do lidí a sociální 
soudržnosti ve všech členských státech 
a regionech prostřednictvím řešení 
problémů sociálního vyloučení 
a diskriminace, vytváření pracovních míst 
a zlepšování kvality pracovních míst 
a dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 64 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64d. je pevně přesvědčen, že politika 
soudržnosti EU by měla zůstat politikou 
pro celou EU, která poskytne přístup ke 
zdrojům, zkušenosti a podporu všem 
regionům EU při překonávání překážek 
růstu v rámci jednotné a flexibilní politiky 
Společenství, jež bude schopna zasáhnout 
na nejvhodnější úrovni; domnívá se, že 
všechny formy územní spolupráce 
(přeshraničním, meziregionální 
a nadnárodní spolupráce) musí být 
posíleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Marta Andreasen



PE462.731v02-00 20/119 AM\864090CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky; poukazuje na to, že 
v současné hospodářské situaci bude ve 
všech oblastech výdajů EU, včetně 
politiky soudržnosti, zapotřebí přísné 
fiskální disciplíny;

Or. en

Pozměňovací návrh 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje, aby byly 
v příštím finančním programovacím 
období přinejmenším zachovány částky 
přidělené v rozpočtovém roce 2013; 
připomíná v této souvislosti svůj rozhodný 
požadavek na zajištění toho, aby v příštím 
VFR nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch politiky 
soudržnosti vyžaduje finanční prostředky; 
připomíná v této souvislosti svůj rozhodný 
požadavek na zajištění toho, aby v příštím 
VFR nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti byly nadále 
vraceny členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Gunnar Hökmark
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Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
v reálných číslech nižší než v současném 
finančním programovacím období; odmítá 
jakékoli tříštění této politiky napříč 
různými rozpočtovými okruhy či 
podokruhy; připomíná v této souvislosti 
svůj rozhodný požadavek na zajištění toho, 
aby v příštím VFR nevyčerpané nebo 
zrušené prostředky z oblasti politiky 
soudržnosti zůstaly v rozpočtu politiky 
soudržnosti a nevracely se členským 
státům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 672
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by měly odrážet 
absorpční kapacitu každého členského 
státu; připomíná v této souvislosti svůj 
rozhodný požadavek na zajištění toho, aby 
v příštím VFR nevyčerpané nebo zrušené 
prostředky z oblasti politiky soudržnosti 
zůstaly v rozpočtu EU a nevracely se 
členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období pro členské státy, 
které to potřebují; domnívá se, že politika 
soudržnosti je určena pro členské státy, 
jejichž HDP na hlavu je nižší než 75 % 
průměru EU; podotýká, že výsledná 
úspora bude činit více než 20 mld. EUR 
ročně; zdůrazňuje, že velká většina 
uvolněných prostředků by měla být 
vrácena ostatním členským státům 
v poměru k jejich příspěvku do rozpočtu 
EU; zdůrazňuje, že většina členských 
států, jež nebudou nadále splňovat 
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podmínky pro přidělení prostředků ze 
strukturálních fondů, dosáhne nicméně 
čisté úspory ve svých vnitrostátních 
rozpočtech díky navrácení uvolněných 
finančních prostředků; je případně 
ochoten použít omezenou část uvolněných 
finančních prostředků na důležité priority 
a výzvy na úrovni EU, jako je výzkum, 
vývoj a inovace v odvětví zemědělství, 
průmyslu a služeb, pokud by to mohlo být 
doprovázeno podstatným snížením 
regulační zátěže a zlepšením dostupnosti, 
včetně dostupnosti pro malé a střední 
podniky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 674
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období, aby se zajistilo 
snížení rozdílů v regionálním rozvoji; 
připomíná v této souvislosti svůj rozhodný 
požadavek na zajištění toho, aby v příštím 
VFR nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 675
Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům; 

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by v procentním 
vyjádření neměly být nižší než 
v současném finančním programovacím 
období; připomíná v této souvislosti, že
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti musí zůstat
v rozpočtu politiky soudržnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům; připomíná svůj 
postoj, že HDP musí zůstat hlavním 
kritériem pro určování způsobilosti pro 
čerpání podpory regionální politiky;

Or. en



PE462.731v02-00 26/119 AM\864090CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 677
Jan Mulder

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům;

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
se členským státům; je toho názoru, že 
míry spolufinancování politiky 
soudržnosti by se mohla měnit; chudší 
členské státy by měly mít nižší vnitrostátní 
míru spolufinancování než bohatší státy, 
aby se podporovalo efektivnější využívání 
podpory potřebnějšími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 

65. zdůrazňuje, že úspěch a posílení 
politiky soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které by neměly být 
nižší než v současném finančním 
programovacím období; připomíná v této 
souvislosti svůj rozhodný požadavek na 
zajištění toho, aby v příštím VFR 
nevyčerpané nebo zrušené prostředky 
z oblasti politiky soudržnosti zůstaly 
v rozpočtu politiky soudržnosti a nevracely 
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se členským státům; se členským státům; v tomto ohledu je 
mimoto přesvědčen, že by v zájmu splnění 
cílů v oblasti politiky soudržnosti měl být 
důkladně zvážen návrat k financování 
z více fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 65 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65a. zdůrazňuje, že strategie Evropa 2020, 
která je svou povahou spíše tematicky 
koncipovaná, musí být navázána na 
horizontální přístup politiky soudržnosti 
za účelem dosažení hojné účasti a účinku 
ve všech regionálních a místních 
orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Milan Zver

Návrh usnesení
Bod 65 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65b. je přesvědčen, že by neměly být 
prováděny žádné zásadní změny v zajištění 
výhledu udržitelného růstu; zdůrazňuje 
proto, že by měla být přijata přiměřená 
přechodná opatření zajišťující rozumný, 
spravedlivý a logický přechod k vyšší 
konkurenceschopnosti, zejména 
u regionů, jež se pravděpodobně nebudou 
nadále účastnit cíle „konvergence“;



PE462.731v02-00 28/119 AM\864090CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 65 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65c. považuje za zásadní usilovat 
o podstatné navýšení rozpočtu 
Společenství na podporu hospodářské 
a sociální soudržnosti – nejméně na 
dvojnásobek stávajících částek –, které by 
mělo být doprovázeno zásadní změnou 
jeho rozdělování; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 682
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 65 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65d. považuje za zásadní, aby příspěvky 
na toto navýšení pocházely z navýšených 
plateb ze strany členských států 
s nejvyšším HDP a nejvyšším příjmem na 
hlavu, což by znamenalo změnu 
stávajících parametrů přispívání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 683
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 65 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65e. považuje za zásadní snížit povinnou 
složku vnitrostátních příspěvků, a to na 
nejvýše 10 % hodnoty projektu (veřejné či 
soukromé výdaje či investice), a to 
především pro země soudržnosti (HDP na 
hlavu pod průměrem EU); 

Or. pt

Pozměňovací návrh 684
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti 
na priority strategie Evropa 2020, 
a domnívá se, že by měl být zaveden 
systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

66. bere na vědomí úmysl Komise 
dohodnout s každým členským státem nebo 
regionem – v rámci dohod o partnerství 
v oblasti rozvoje a investic a operačních 
programů – konkrétní podmínky 
a podmíněnosti k dosažení stanovených 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 66
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti 
na priority strategie Evropa 2020, 
a domnívá se, že by měl být zaveden 
systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

66. žádá, aby v budoucnosti členské státy 
a regiony soustředily zdroje EU 
a členských států na malý počet priorit 
odpovídajících konkrétním výzvám, jimž 
čelí; zdůrazňuje, že by toho bylo možné 
dosáhnout vytvořením – v rámci předpisů 
v oblasti politiky soudržnosti – seznam 
tematických priorit s vazbou na priority, 
integrované hlavní směry a stěžejní 
iniciativy strategie Evropa 2020, a že by 
členské státy a regiony měly mít povinnost 
zaměřit se v závislosti na výši vyčleněných 
finančních prostředků EU na větší či 
menší počet priorit; vítá v tomto ohledu 
úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem a jeho regiony nebo 
přímo s regiony – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího
tematického zaměření fondů soudržnosti 
na priority strategie Evropa 2020, 
a domnívá se, že by měl být zaveden 
systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 

66. žádá Komisi, aby vypracovala návrhy 
na zajištění tematické vazby fondů 
soudržnosti na priority strategie Evropa 
2020; zdůrazňuje, že při stanovování 
priorit pro politiku soudržnosti je důležité 
v co největší míře zapojit regionální 
a místní orgány a sociální partnery 
a nevládní organizace; je toho názoru, že 
by měla být posouzena opatření zahrnující 
„vyčlenění prostředků“ a osvědčené 
postupy a identifikovány společné 
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a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

problémy a jejich řešení; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů; 
zdůrazňuje skutečnost, že víceúrovňové 
řízení je jednou z klíčových zásad politiky 
soudržnosti a že je zásadní pro zajištění 
kvality rozhodovacího procesu, 
strategického plánování a provádění cílů; 
zdůrazňuje, že lépe vymezená zásada 
partnerství a transparentnosti jsou 
nezbytnými prvky pro správné provádění 
politiky soudržnosti a všech politik EU 
a že by měly být přiměřeně posíleny; 
místně a regionálně přizpůsobené 
strategie, jež zohledňují různé rozvojové 
potřeby, musí nadále tvořit základ politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti 
na priority strategie Evropa 2020, 
a domnívá se, že by měl být zaveden 
systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření financování v rámci 
politiky soudržnosti na priority strategie 
Evropa 2020, a domnívá se, že by měl být 
zaveden systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým způsobilým 
členským státem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020 
s dostatečnou mírou flexibility umožňující 
uspokojit investiční potřeby konkrétních 
regionů; je přesvědčen, že by měl být 
zaveden systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020
s dostatečnou mírou flexibility umožňující 
uspokojit investiční potřeby konkrétních 
regionů; je přesvědčen, že by měl být 
zaveden systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
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dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020
s dostatečnou mírou flexibility umožňující 
uspokojit investiční potřeby konkrétních 
regionů, a je přesvědčen, že by měl být 
zaveden systém, který je více orientován na 
výsledek než současné „vyčlenění 
prostředků“; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 66
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020 a na 
posílení rovnosti mezi regiony 
s přechodnou podporou a ostatními 
regiony na stejné úrovni rozvoje; domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“, a že by zároveň 
mělo být zajištěno, aby tento tematický 
přístup k programování strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti náležitě 
zohlednil potřeby a priority vyjádřené 
regiony a aby nemohl být uplatňován na 
úkor integrovaného místně definovaného 
přístupu; vítá v tomto ohledu úmysl 
Komise dohodnout s každým členským 
státem nebo regionem – v rámci dohod 
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
a operačních programů – konkrétní 
podmínky a podmíněnosti k dosažení 
stanovených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, přičemž 
v souvislosti s tím by podpora 
regionálního rozvoje (zaměstnanost, 
vzdělání, sociální začlenění) měla být 
vedena jako odlišná od regionálního 
hospodářství; dále se domnívá, že by měly 
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dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

být rozšířeny programy spolupráce, jichž 
se účastní více než jeden členský stát 
(Evropská územní spolupráce), a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

Or. de

Pozměňovací návrh 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. žádá Komisi, aby vypracovala 
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být zaveden systém, který je 
více orientován na výsledek než současné 
„vyčlenění prostředků“; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů;

66. žádá Komisi, aby vypracovala
konkrétní návrhy na zajištění většího 
tematického zaměření fondů soudržnosti na 
priority strategie Evropa 2020, a domnívá 
se, že by měl být jak v regionech Cíle 1, 
tak v regionech Cíle 2 zaveden systém, 
který je více orientován na výsledek než 
současné „vyčlenění prostředků“, avšak 
domnívá se, že by to nemělo bránit 
flexibilnímu využívání zdrojů; vítá v tomto 
ohledu úmysl Komise dohodnout s každým 
členským státem nebo regionem – v rámci 
dohod o partnerství v oblasti rozvoje 
a investic a operačních programů –
konkrétní podmínky a podmíněnosti 
k dosažení stanovených cílů; vyzývá 
Komisi, aby prošetřila používání 
ustanovení o skončení platnosti ve spojení 
se systémem, který bude více orientován 
na výsledek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 66 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí být i v budoucnosti zaměřena na 
flexibilní programy přizpůsobené místním 
a regionálním podmínkám, jež pomohou 
dosáhnout hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti prostřednictvím poskytnutí 
řešení v místě pro velmi širokou škálu 
rozvojových potřeb na úrovni místních 
a regionálních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 66 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66b. zdůrazňuje, že by politika soudržnosti 
měla posílit své zaměření na udržitelnost,
a že by tudíž měly být při jakémkoli 
vybírání projektů pro financování v rámci 
politiky soudržnosti vypracovány studie 
o dopadech na životní prostředí 
a klimatická hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 66 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66c. v zájmu účinnosti vyzývá ke zrušení 
či sloučení fondů, jež hrají významnou 
úlohu v rámci regionálního rozvoje 
a soudržnosti; doporučuje zrušit Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci jako 
samostatný nástroj a náležitě zohlednit 
jeho finanční zdroje v rámci Sociálního 
fondu; vyzývá k přezkumu rozsahu, 
v jakém by sloučení Fondu soudržnosti 
a Fondu pro regionální rozvoj mohlo být 
slučitelné se Smlouvami; podotýká, že 
výdaje z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a z Fondu soudržnosti jsou 
zpravidla využívány pro financování 
podobných druhů projektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 697
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí 
zůstat nedílnou součástí politiky 
soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias za 
skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci, omezit zbytečné 
případy vzájemné neslučitelnosti u všech 
programů a vytvořit větší součinnost mezi 
Fondem pro regionální rozvoj (ERDF), 
Evropským sociálním fondem (ESF), 
Fondem soudržnosti, rámcovými 
programy, Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) 
a Evropským rybářským fondem (ERF), 
jakož i zamezit zdvojování činností 
a zlepšit koordinací mezi Evropským 
fondem pro přizpůsobení se globalizaci 
(EGAF) a ESF; domnívá se proto, že 
vytváření společného strategického rámce, 
kterým se stanoví společné investiční 
priority pro všechny tyto fondy,
představuje důležitý krok tímto směrem; 
domnívá se, že by tyto priority měly zajistit 
podstatné zdroje pro nezbytné investice 
v oblasti dopravy, energetiky a výzkumu; 
je přesvědčen, že ESF musí zůstat nedílnou 
součástí politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 67
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí 
zůstat nedílnou součástí politiky 
soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem soudržnosti, 
novým Fondem pro inovace 
a udržitelnost, Evropským rybářským 
fondem (ERF) a SZP; domnívá se proto, že 
vytváření společného strategického rámce, 
kterým se stanoví společné investiční 
priority pro tyto fondy, představuje 
důležitý krok tímto směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy, představuje důležitý krok tímto 
směrem, a že ačkoli rozpočtové zdroje 
pocházejí z různých rozpočtových linií, 
nesmí to bránit vytváření synergií; je 
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přesvědčen, že ESF musí zůstat nedílnou 
součástí politiky soudržnosti, avšak 
s vlastními pravidly;

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubialon za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy, představuje důležitý krok tímto 
směrem; je nicméně přesvědčen, že 
koordinace musí probíhat na všech 
úrovních tvorby politiky od strategického 
plánování až po plnění, včetně plateb, 
závěrky, auditu, kontroly a hodnocení; je 
přesvědčen, že ESF musí zůstat nedílnou 
součástí politiky soudržnosti, přičemž si 
musí zachovat autonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 67
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy, představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti ve 
všech fázích jejího programování, 
provádění a řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti;

67. považuje za nanejvýš důležité co 
nejefektivněji a nejúčinněji využívat 
zdroje, zlepšit koordinaci a vytvořit větší 
součinnost mezi Fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF), Evropským sociálním 
fondem (ESF), Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropským 
rybářským fondem (ERF); domnívá se 
proto, že vytváření společného 
strategického rámce, kterým se stanoví 
společné investiční priority pro všechny 
tyto fondy, představuje důležitý krok tímto 
směrem; je přesvědčen, že ESF musí zůstat 
nedílnou součástí politiky soudržnosti
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podléhající obecným ustanovením 
o fondech, avšak s vlastními pravidly 
a rozpočtem, neboť sociální soudržnost je 
podle článku 9 SFEU základním cílem 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. zdůrazňuje, že by ESF měl být 
posílen s cílem rozšířit úkoly v oblasti 
sociálního začlenění, tj. čtyř hlavních 
směrů zaměstnanosti, podpory zásad 
důstojné práce, boje proti nejisté 
a nehlášené práci, boje proti chudobě, 
dosažení rovnosti žen a mužů, vhodných 
podmínek pro sladění profesního 
a soukromého života a (opětovného) 
začlenění do kvalifikovaného zaměstnání; 
připomíná, že ESF se musí přizpůsobit 
konkrétní místní a územní situaci, a vybízí 
tudíž, aby byl při stanovování jeho cílů 
zvolen postup vycházející zdola;

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 67 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67b. 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 706
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 67 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67c. 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 vzdělávání, mobilitu mladých 
lidí, podporu aktivního stárnutí, zlepšení 
přístupu na trh práce a znovuzačlenění, 
jež vytvoří správné dovednosti pro 
udržitelnou společnost, která je účinná 
s ohledem na zdroje a energii a jež 
nevyužívá uhlík a bojuje proti 
nezaměstnanosti, chudobě, diskriminaci, 
ztrátě kulturní rozmanitosti a sociálnímu 
vyloučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 67 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67d. upozorňuje na zásadní úlohu ESF 
při plnění cílů strategie Evropa 2020 
v sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti; domnívá se, že by tudíž 
k němu mělo být přistupováno jako 
k politické prioritě a že by měl být podle 
toho financován;

Or. fr

Pozměňovací návrh 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Návrh usnesení
Bod 67 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67e. je přesvědčen, že územní spolupráce 
je zdrojem evropské přidané hodnoty a že 
prokázala svou účinnost, a tudíž by měla 
být náležitě financována;

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Návrh usnesení
Bod 67 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67f. upozorňuje na dosud nevyužitou 
součinnost politiky soudržnosti, jiných 
odvětvových politik a vnější činnosti EU, 
a to zejména, pokud jde o okrajové 
a nejvzdálenější regiony; vyzývá ke 
zlepšení koordinace a podmínek 
průřezového financování mezi 
financováním soudržnosti a finančními 
nástroji v rámci vnějších politik, jako je 
ERF a ENPI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města jakožto funkční 
městské oblasti mohou hrát v regionálním 
rozvoji důležitou úlohu a přispět k řešení 
hospodářských a sociálních rozdílů v praxi; 
zdůrazňuje proto potřebu lepšího 
a cílenějšího přístupu k městské dimenzi 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 

68. domnívá se, že města jakožto funkční 
městské oblasti mohou hrát v regionálním 
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a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

rozvoji důležitou úlohu a přispět k řešení 
hospodářských a sociálních rozdílů v praxi; 
zdůrazňuje proto potřebu lepšího 
a cílenějšího přístupu k městské dimenzi 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města jakožto funkční 
městské oblasti mohou hrát v regionálním 
rozvoji důležitou úlohu a přispět k řešení 
hospodářských a sociálních rozdílů v praxi; 
zdůrazňuje proto potřebu lepšího 
a cílenějšího přístupu k městské dimenzi 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího 
přístupu k městské dimenzi politiky 
soudržnosti;

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že městské oblasti mohou 
hrát v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení problémů měst, ať už 
souvislosti se zhoršováním životního 
prostředí, či v souvislosti se sociálním 
vyloučením; zdůrazňuje proto potřebu 
lepšího a cílenějšího horizontálního a na 
místní rozvoj zaměřeného přístupu 
k městským oblastem, propojení venkova 
a měst a funkčním oblastem, včetně 
podpory EU pro městskou dimenzi;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města – jakož místa 
s vysokou koncentrací problémů 
(nezaměstnanost, sociální vyloučení, 
migrace) – mohou hrát v regionálním 
rozvoji důležitou úlohu a přispět k řešení 
hospodářských a sociálních rozdílů v praxi; 
zdůrazňuje proto potřebu lepšího 
a cílenějšího přístupu k městské dimenzi 
politiky soudržnosti při současném 
zajištění vyvážených podmínek pro 
synergický rozvoj městských, 
příměstských a venkovských oblastí, 
včetně projektů městské mobility;
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Or. en

Pozměňovací návrh 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 717
Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti; 
připomíná, že by měl být zohledněn vztah 
mezi městy a jejich okrajovými oblastmi 
jakožto funkčními celky;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti;

68. domnívá se, že města mohou hrát 
v regionálním rozvoji důležitou úlohu 
a přispět k řešení hospodářských 
a sociálních rozdílů v praxi; zdůrazňuje 
proto potřebu lepšího a cílenějšího přístupu 
k městské dimenzi politiky soudržnosti; 
zároveň je nutné věnovat pozornost 
regionům, zejména ostrovním, jež se 
potýkají se závažnými problémy, pokud 
jde o územní soudržnost a vhodnou 
infrastrukturu, ačkoli výrazně přispívají 
k růstu díky cestovnímu ruchu 
a hospodářským činnostem v primárním 
sektoru;

Or. el

Pozměňovací návrh 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 68 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68a. uznává, že podle Lisabonské smlouvy 
by měla být zvláštní pozornost věnována 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní,
přeshraniční a horské regiony; je 
přesvědčen, že zdroje a kapacity těchto 
regionů mohou hrát významnou úlohu, 
pokud jde o konkurenceschopnost 
Evropské unie; zdůrazňuje proto, že by 
tyto oblasti, jež se potýkají s problémy, 
měly být uznány také v budoucím VFR;
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Or. en

Pozměňovací návrh 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 68 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68b. uznává, že podle Lisabonské smlouvy 
by měla být zvláštní pozornost věnována 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony; je 
přesvědčen, že zdroje a kapacity těchto 
regionů mohou hrát významnou úlohu, 
pokud jde o konkurenceschopnost 
Evropské unie; zdůrazňuje proto, že by 
tyto oblasti, jež se potýkají s problémy, 
měly být uznány také v budoucím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 68 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68c. uznává, že podle Lisabonské smlouvy 
by měla být zvláštní pozornost věnována 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například okrajové regiony s velmi nízkou 
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hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony; je 
přesvědčen, že zdroje a kapacity těchto 
regionů mohou hrát významnou úlohu, 
pokud jde o konkurenceschopnost 
Evropské unie; zdůrazňuje proto, že by 
tyto oblasti, jež se potýkají s problémy, 
měly být uznány také v budoucím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 68 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68d. připomíná, že v rámci politiky 
soudržnosti EU „je zvláštní pozornost 
věnována […] regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami“ (čl. 
174 odst. 3 SFEU), jako jsou horské, 
ostrovní přeshraniční a nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva; je přesvědčen, že je nutné 
vypracovat zvláštní strategii pro tyto 
regiony, jak je stanoveno v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 22. září 
2010, a náležitě ji zohlednit v příštím 
VFR; znovu opakuje svůj postoj, že by 
měla být nadále přijímána zvláštní 
opatření ve prospěch nejvzdálenějších 
regionů (článek 349 SFEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 68 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68e. vítá územní aspekt Lisabonské 
smlouvy; uznává přidanou hodnotu EU 
u přeshraničních projektů a zdůrazňuje, 
že by mělo být zajištěno dostatečné 
financování územní spolupráce; žádá 
Komisi, aby posoudila, zda by struktury, 
které již v rámci regionálních politik 
fungují, mohly být využity také pro správu 
jiných přeshraničních nástrojů, včetně 
ENPI, ve snaze zjednodušit fungování 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 68 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68f. domnívá se, že cílevědomá politika 
rozvoje venkovských oblastí bude i nadále 
velmi důležitá pro vytvoření udržitelných 
hospodářských struktur zajišťujících 
rovné příležitosti v oblasti sociálního 
rozvoje a zatraktivnění venkovských 
oblastí pro mladé lidi;

Or. de

Pozměňovací návrh 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 68 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68g. je přesvědčen, že nejen města, ale 
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také příměstské zóny mohou hrát 
významnou úlohu, pokud jde o regionální 
rozvoj; zdůrazňuje, že je nutné v rámci 
politiky soudržnosti zvolit přístup více 
zaměřený na příměstské zóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 68 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68h. jakož i integrovaný městský systém, 
bez ohledu na jejich monocentrickou či 
polycentrickou strukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že neúčinnost je nutné 
snížit na minimum a zneužívání musí být 
podchyceno a neprodleně postihováno; 
jedna z hlavní výtek namířených proti 
politice soudržnosti se týká složitosti jejích 
pravidel; trvá na tom, že je důležité 
zjednodušit pravidla a postupy této 
politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;
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Or. en

Pozměňovací návrh 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel
a nepřiměřených požadavků na drobné 
programy a projekty; trvá na tom, že je 
důležité zjednodušit pravidla a postupy této 
politiky, zachovat hlavní rysy stávajícího 
systému provádění namísto provádění 
zásadních změn, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že finanční kontrola 
a auditorské postupy musí být 
jednoznačně založeny na dodržování 
právních předpisů a měly by respektovat 
zásadu proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel 
a nepřiměřených požadavků na drobné 
programy a projekty; trvá na tom, že je 
důležité zjednodušit pravidla a postupy této 
politiky, snižovat složitost 
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zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům;
zdůrazňuje, že finanční kontrola 
a auditorské postupy musí být 
jednoznačně založeny na dodržování 
právních předpisů a měly by být v souladu 
se zásadou proporcionality, a důrazně 
odmítá postup plíživé regulace při 
provádění politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zvolit postup průřezového 
financování a zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 69
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům, jakož 
i subjektům občanské společnosti; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům;
zdůrazňuje, že systémy auditu a kontroly 
každého regionu by měly být v souladu 
s nejvyššími standardy; zdůrazňuje, že 
četnost kontrol by měla být úměrná riziku 
nesrovnalostí v souladu se zásadou 
proporcionality a že by měl být zvýšen 
počet auditů prováděných Komisí na 
místě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že kontroly by měly být 
prováděny na základě jednotného 
vymezení nesrovnalostí;

Or. it

Pozměňovací návrh 734
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality; poukazuje na to, 
že ačkoli je Komise již nejméně 
posledních pět let žádána o zjednodušení, 
nedošlo k žádnému pokroku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality;

69. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti se 
týká složitosti jejích pravidel; trvá na tom, 
že je důležité zjednodušit pravidla 
a postupy této politiky, snižovat složitost 
a administrativní zátěž, zvýšit 
transparentnost a účinnost přidělování 
zdrojů městům, obcím a regionům; 
zdůrazňuje, že četnost kontrol by měla být 
úměrná riziku nesrovnalostí v souladu se 
zásadou proporcionality; naléhá rovněž, 
aby byly finanční prostředky rozdělovány 
na základě nejnovějších statistických 
údajů z Eurostatu s cílem plně zohlednit 
dopady hospodářské krize;

Or. el

Pozměňovací návrh 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 69 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69a. zdůrazňuje evropskou přidanou 
hodnotu přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce a nutnost 
lepšího a cílenějšího přístupu k rozměru 
územní spolupráce politiky soudržnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 737
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

70. vyzývá ke zlepšení systému sledování 
a hodnocení provádění politiky 
soudržnosti; varuje před nárůstem 
administrativní zátěže politiky soudržnosti 
zaváděním dalších oznamovacích 
povinností, jež jdou nad rámec stávajících 
postupů; vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
zdůrazňuje, že zásada partnerství může 
hrát zásadní úlohu při tomto zlepšení 
a musí být v rámci zjednodušení 
rozšířena; domnívá se, že vypracování 
konkrétních a měřitelných ukazatelů 
výsledků by mělo být považováno za 
nezbytný předpoklad pro měření 
skutečného pokroku dosaženého na cestě 
k dohodnutým cílům; vítá návrhy Komise 
na předběžné a průběžné hodnocení 
operačních programů a posouzení jejich 
dopadů; připomíná, že další zásady 
politiky soudržnosti, jako jsou například 
víceúrovňové řízení, přístup vycházející 
zdola, zohledňování rovnosti žen a mužů –
a to i při sestavování rozpočtu, rovné 
příležitosti, integrovaný přístup 
a adicionalita, prokázaly svou důležitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
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sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 741
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů; 
považuje povinné prohlášení 
o vnitrostátním řízení vydávané 
a podepisované na úrovni ministrů 
a podléhající řádnému auditu nezávislého 
auditora za nezbytný krok k vypořádání se 
se stávajícím nedostatkem odpovědnosti 
a s rozšířeným názorem o špatné správě 
finančních prostředků na evropské 
úrovni, a žádá tudíž členské státy, aby tato 
prohlášení vydávaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 742
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů;

70. zdůrazňuje potřebu přístupu k politice 
soudržnosti, který je více orientován na 
výsledky, a vyzývá ke zlepšení systému 
sledování a hodnocení jeho provádění; 
domnívá se, že vypracování konkrétních 
a měřitelných ukazatelů výsledků by mělo 
být považováno za nezbytný předpoklad 
pro měření skutečného pokroku 
dosaženého na cestě k dohodnutým cílům; 
vítá návrhy Komise na předběžné 
a průběžné hodnocení operačních 
programů a posouzení jejich dopadů; 
vyzývá Komisi, aby konkretizovala své 
návrhy inovativních ukazatelů, jež mohou 
kromě HDP zajistit zejména vyšší úroveň 
rozvoje v našich regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 743
Reimer Böge, Markus Pieper za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 70 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70a. připomíná, že spolufinancování je 
jednou ze základních zásad politiky 
soudržnosti, a mělo by být proto v příštím 
programovém období zachováno; věří 
v diferencovaný přístup ohledně úrovně 
spolufinancování pro regiony způsobilé 
v rámci různých Cílů politiky soudržnosti; 
zdůrazňuje, že je vždy třeba respektovat 
maximální úroveň spolufinancování EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 70 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70b. domnívá se, že transparentnost 
v přidělování finančních prostředků 
podporuje správné provádění a je klíčovou 
podmínkou k dosahování celkových cílů 
politiky soudržnosti, a proto je zapotřebí ji 
posílit; je pevně přesvědčen, že zveřejnění 
seznamu příjemců je účinným nástrojem 
provádění, jež by měl být zachován, 
přičemž by měla být prostřednictvím 
souladu s prioritami EU podporována 
řádná správa věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 70 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70c. poukazuje na návrh Komise na 
novou přechodnou kategorii pro regiony, 
jejichž HDP dosahuje 75 % až 90 % HDP 
EU; poukazuje rovněž na to, že cílem 
tohoto opatření je nahradit stávající 
systém postupného ukončování a zavádění 
s cílem čelit „prahovému efektu“, který je 
patrný na hranici 75 % HDP EU (v 
současnosti se jedná o práh způsobilosti 
mezi Cílem 1 a Cílem 2), a zajistit rovné 
zacházení s těmito regiony; domnívá se, že 
je potřeba zohlednit problémy regionů, jež 
od roku 2013 poprvé nebudou způsobilé 
v rámci cíle konvergence, a také regionů, 
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jež, ačkoli byly způsobilé v rámci cíle 
konkurenceschopnosti během stávajícího 
programového období, nadále čelí 
strukturálním sociálně-ekonomickým 
problémům při plnění cílů strategie 
Evropa 2020; domnívá se, že bude možné 
vytvořit tuto kategorii v důsledku 
skutečnosti, že velký počet regionů 
překročil práh 75 % HDP EU, a nebude 
tak automaticky nadále spadat pod cíl 
konvergence; zdůrazňuje, že vytvoření této 
kategorie by nemělo znevýhodňovat 
regiony, jež nyní přijímají podporu 
v rámci cílů konvergence či 
konkurenceschopnosti, a nemělo by vést 
ani k navýšení rozpočtu pro politiku 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 70 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70d. domnívá se, že by měl být podpořen 
návrh Komise na přechodnou kategorii; 
žádá Komisi, aby poskytla další informace 
o rozpočtových dopadech takového 
návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes za skupinu 
PPE

Návrh usnesení
Bod 70 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70e. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
příští programové období vytvořila 
ucelenější systém postupné přechodové 
pomoci, zejména pro regiony, jež nebudou 
nadále způsobilé v rámci Cíle 
konvergence, aby jim tak byl poskytnut 
jasnější status a větší bezpečnost při jejich 
rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 

71. odmítá, aby byly prostředky z fondů 
soudržnosti vystavovány jakémukoli druhu 
makroekonomické podmíněnosti 
v souvislosti s Paktem stability a růstu, 
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stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

protože to bylo v rozporu se základními 
cíli, které politika soudržnosti sleduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z Fondu soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
jakémukoli druhu sankcí v rámci 
makroekonomické podmíněnosti 
v souvislosti s Paktem stability a růstu, 
protože to bylo v rozporu se základními 
cíli, které politika soudržnosti sleduje, 
zejména s cílem snížit regionální rozdíly;

Or. en



AM\864090CS.doc 67/119 PE462.731v02-00

CS

Pozměňovací návrh 752
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky
z fondů soudržnosti vystavovány
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

71. považuje vystavování prostředků
z fondů soudržnosti jakémukoli druhu 
makroekonomické podmíněnosti 
v souvislosti s Paktem stability a růstu za 
nesprávné a v rozporu se základními cíli, 
které politika soudržnosti sleduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 71

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány
jakémukoli druhu makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
stability a růstu, protože to bylo v rozporu 
se základními cíli, které politika 
soudržnosti sleduje;

71. varuje před tím, aby byly prostředky 
z fondů soudržnosti vystavovány 
makroekonomické podmíněnosti 
v souvislosti s Paktem stability a růstu, 
protože to bylo v rozporu se základními 
cíli, které politika soudržnosti sleduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 71 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71a. vyzývá k vypracování návrhu 
přísnějších opatření, jež by byla 
aktivována automaticky, a to pro posílení 
kontroly v zájmu zajištění zákonného 
využívání strukturálního financování 
v souladu se sledovaným cílem, v případě 
členských států, jež závažně poruší 
kritéria stability EU a zároveň použijí 
strukturální financování způsobem, který 
opakovaně vykazuje zvlášť podezřelé 
znaky;

Or. de

Pozměňovací návrh 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 71 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71b. v souvislosti s používáním 
strukturálního financování mimo země 
soudržnosti zdůrazňuje potřebu zabránit 
přílišnému rozmělňování podpory 
a zaměřit tuto podporu na projekty, jež 
mají skutečný evropský význam, a to buď 
vzhledem k jejich rozsahu, nebo proto, že 
jakožto pilotní projekty pravděpodobně 
poslouží jako vzor pro ostatní; 

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 71 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71c. zdůrazňuje pozitivní dopad 
kulturních a vzdělávacích programů, 
pokud jde o cíle EU v oblasti soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 72

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72. je zejména znepokojen pomalým 
zahajováním operačních programů na 
počátku každého programového období, 
a to mimo jiné v důsledku jejich překrývání 
se závěrečnou fází předchozích projektů; 
upozorňuje, že je třeba tento problém řešit 
včas a zaměřit se na faktory, které 
k takovému zpoždění přispívají;

72. je zejména znepokojen pomalým 
zahajováním operačních programů na 
počátku každého programového období, 
a to mimo jiné v důsledku jejich překrývání 
se závěrečnou fází předchozích projektů; 
upozorňuje, že je třeba tento problém řešit 
včas a zaměřit se na faktory, které 
k takovému zpoždění přispívají; žádá 
Komisi, aby posoudila, zda by mohly být 
vytvořeny pilotní oblasti pro testování 
nových právních předpisů v menším 
rozsahu, dříve než budou uplatněny na 
ostatní regiony, ve snaze identifikovat 
možné problémy při provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 72 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72a. zdůrazňuje potřebu nalezení lepší 
rovnováhy mezi růstem a politikami 
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rozpočtové konsolidace, aby se předešlo 
situaci, kdy dodržování podmínek Paktu 
o stabilitě a růstu zabrání členským 
státům a místním orgánům ve 
spolufinancování programů 
strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. žádá místní a regionální orgány, aby 
využívaly inovativní finanční nástroje
uvážlivě;

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 73
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje, avšak požaduje, aby tyto nástroje 
byly zjednodušeny a uspořádány tak, aby 
splňovaly podmínky všech regionů 
v oblasti rozvoje a správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje, avšak požaduje, aby tyto nástroje 
byly zjednodušeny a uspořádány tak, aby 
splňovaly podmínky všech regionů 
v oblasti rozvoje a správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje; upozorňuje nicméně na potřebu, 
aby tyto inovativní finanční nástroje 
podléhaly zároveň s jejich dalším 
rozvojem stále větší demokratické
kontrole;
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Or. en

Pozměňovací návrh 764
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje, např. prostřednictvím 
revolvingových fondů, zejména pro 
opatření v oblasti energetické účinnosti, 
jako je dovybavování a infrastruktura 
obnovitelné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
využily inovativní finanční nástroje; 
zdůrazňuje, že úvěry či revolvingové 
financování mohou podpořit účinnější 
využívání zdrojů a že využívání grantů by 
mělo upřednostněno v rámci určitých 
oblastí politiky a programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 73
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
využily inovativní finanční nástroje, 
zejména spojením různých zdrojů pro 
tentýž účel;

Or. pt

Pozměňovací návrh 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
co nejvíce využily inovativní finanční 
nástroje;

73. vyzývá místní a regionální orgány, aby 
v případě potřeby podporovaly využívání 
inovativních finančních nástrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 73 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73a. podporuje účinnější přístup 
k poskytování regionální podpory se 
zaměřením na investice do infrastruktury 
a horizontální podpory ve 
znevýhodněných či nejméně rozvinutých 
regionech EU, včetně zavedení výhodných
daňových podmínek pro přechodná 
období nepřekračující pět let;

Or. it
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Pozměňovací návrh 769
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 73 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73b. vyzývá k přidělení většího množství 
finančních prostředků regionům, jež se 
v období 2007-2013 projevily jako 
svědomitější; 

Or. it

Pozměňovací návrh 770
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Občanství

Podpora evropské kultury a rozmanitosti

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 

vypouští se



AM\864090CS.doc 75/119 PE462.731v02-00

CS

Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

Or. pt

Pozměňovací návrh 772
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
rezidentů Unie a že přispívá k lepšímu 
přístupu k základním právům zakotveným 
v Listině základních práv Evropské unie 
a ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají, a připomíná důležitou úlohu, jež 
hraje občanská společnost při podpoře 
hodnot, jako je demokracie, respektování 
lidských práv a právní stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Reimer Böge, Simon Busuttil za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 

74. zdůrazňuje, že podpora občanství Unie 
má přímý dopad na každodenní život 
Evropanů a že přispívá k lepšímu 
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pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají;

pochopení příležitostí, které politiky Unie 
skýtají; domnívá se, že vytvoření 
„společného evropského domova“ pro 
občany EU, kde budou mít všichni občané 
společná a rovná práva, by mělo být 
dalším velkým projektem Unie, 
navazujícím na úspěšné vytvoření 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 74 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74a. vyzývá k vytvořené víceletého 
programu integrujícího stávající 
programy pro demokracii, informace 
a komunikaci s cílem zjednodušit 
dlouhodobé plánování pro zvýšení volební 
účasti v evropských volbách, zlepšit 
porozumění a posílit zapojení evropských 
občanů do práce institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 74 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74b. je přesvědčen, že v zájmu plné 
podpory občanství Unie je velmi důležité 
zajistit, aby občané, kteří žijí v EU, avšak 
mimo svou rodnou zemi, měli povědomí 
o odlišných jazycích a kulturních rysech 
svého nového bydliště, aby tak byla 
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posílena společná evropská identita 
založená na naší vnitřní rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 74 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74c. uznává, že je potřeba chápat 
evropskou rozmanitost jako nástroj pro 
posílení otevřené účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně 
upozorňuje na to, že plný potenciál těchto 
politik může být realizován pouze 
v případě, že bude poskytnuta odpovídající 
úroveň financování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně 
upozorňuje na to, že plný potenciál těchto 
politik může být realizován pouze 
v případě, že bude poskytnuta odpovídající 
úroveň financování; 

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami evropské integrace; zdůrazňuje 
dále, že jejich plný potenciál může být 
realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování; dále se domnívá, že rozvoj 
evropských programů celoživotního učení, 
zejména programů Erasmus a Leonardo 
da Vinci, musí řešit otázku sociální 
rovnosti, pokud jde o jejich dostupnost, 
což znamená, že musí být financovány 
v závislosti na podmínkách země určení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně upozorňuje 
na to, že plný potenciál těchto politik může 
být realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování;

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; zdůrazňuje, že 
nedostatečné investice do vzdělání 
v krátkodobém horizontu by mohly 
zkomplikovat a prodloužit krizi, neboť 
občané nebudou mít nezbytné dovednosti 
pro pracovní místa v nové „znalostní 
ekonomice“; vyzývá EU a členské státy, 
aby uznaly rostoucí význam kulturního 
a tvůrčího průmyslu pro evropské 
hospodářství, a trvá na tom, že to musí být 
zohledněno v našich politikách; důrazně 
upozorňuje na to, že plný potenciál těchto 
politik může být realizován pouze 
v případě, že bude poskytnuta odpovídající 
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úroveň financování a že bude chráněna 
jejich specifická povaha jakožto 
jednotných programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně upozorňuje 
na to, že plný potenciál těchto politik může 
být realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování;

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou jedny z prvních 
politik, jež jsou jako takové uznány pro 
svou přidanou hodnotu a schopnost 
oslovit občany za základní priority, a to 
zejména v souvislosti se strategií Evropa 
2020, neboť umělci a tvůrci jsou klíčem 
k inovacím; zdůrazňuje, že díky 
programům, jako je například MEDIA, 
nebo díky zavedení inovativního zaměření 
na tvůrčí a kulturní průmysl se podnikání 
a kreativita stávají hlavní složkou agendy 
2020, a to prostřednictvím znalostního 
trojúhelníku, mobility a „měkkých 
faktorů“; důrazně upozorňuje na to, že 
plný potenciál těchto politik může být 
realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování a že jejich potenciál bude lépe 
využíván v rámci politiky rozvoje venkova 
a politiky soudržnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 75
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně 
upozorňuje na to, že plný potenciál těchto 
politik může být realizován pouze
v případě, že bude poskytnuta odpovídající 
úroveň financování;

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže jsou základními prioritami; 
nedomnívá se, že plný potenciál těchto 
politik může být realizován v případě, že 
budou závislé na financování ze strany 
EU; zdůrazňuje, že by to členské státy 
měly považovat za svou vlastní prioritu 
a že by měly zajistit nezbytné financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 75

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami, a to zejména v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; důrazně upozorňuje 
na to, že plný potenciál těchto politik může 
být realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování;

75. poukazuje na to, že politiky týkající se 
mládeže a kultury jsou základními 
prioritami; důrazně upozorňuje na to, že 
plný potenciál těchto politik může být 
realizován pouze v případě, že bude 
poskytnuta odpovídající úroveň 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 75 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75a. vyzývá Komisi, aby pro příští víceletý 
finanční rámec zachovala samostatný 
akční program Mládež v pohybu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 75 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75b. vítá stěžejní iniciativu v rámci 
strategie EU 2020 nazvané „Mládež 
v pohybu“, jejímž cílem je více usnadnit 
přechod od vzdělávání k začlenění na trh 
práce prostřednictvím posílení vzdělávání 
a mobility; je však přesvědčen, že stávající 
podoba této iniciativy není dostatečně 
komplexní; proto vyzývá k přezkumu cílů 
každého programu s cílem zajistit podporu 
rovných příležitostí, která nebude 
zaměřena pouze na absolventy, ale která 
rozšíří cílovou skupinu a bude se týkat 
více mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 75 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75c. žádá o přiměřený příspěvek pro 
„evropskou záruku pro mladé lidi“ 
z rozpočtu EU, která by každému 
mladému člověku v EU zajistila nabídku 
práce, odborné přípravy, dalšího 
vzdělávání nebo kombinace práce 
a vzdělávání nejpozději do čtyř měsíců od 
počátku jeho nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 75 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75d. připomíná, že sport je na základě 
Lisabonské smlouvy novou pravomocí 
EU, což by mělo být zohledněno v příštím 
VFR; zdůrazňuje významný přínos sportu 
pro podporu zdraví, vzdělávání, sociálního 
začlenění a budování aktivního 
evropského občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 75 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Základní práva, rovnost žen a mužů 
a antidiskriminace
75e. zdůrazňuje, že činnost EU v oblasti 
občanství zahrnuje podporu základních 
práv a hodnot, jako je rovnost mezi 
ženami a muži a antidiskriminace; 
zdůrazňuje rovněž, že zatímco tyto 
hodnoty musí být podporovány v rámci 
všech rozpočtových položek a linií, je 
nutné zajistit cílené financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 75 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75f. zdůrazňuje, že činnost EU v oblasti 
občanství zahrnuje podporu základních 
práv a hodnot zakotvených v Lisabonské 
smlouvě, jako je rovnost mezi ženami 
a muži a antidiskriminace; zdůrazňuje 
rovněž, že zatímco tyto hodnoty musí být 
podporovány v rámci všech rozpočtových 
položek a linií, je nutné zajistit cílené 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 75 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75g. zdůrazňuje, že politiky týkající se 
rovnosti a nediskriminace jsou hlavními 
prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 75 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75h. konstatuje, že podíl financování 
v oblasti základních práv, rovnosti 
a nediskriminace v rozpočtu Unie je 
relativně malý, a zdůrazňuje, že 
v budoucím VFR musí být těmto politikám 
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přiděleny přiměřené a objektivně 
odůvodněné finanční prostředky, aby 
mohla Unie provádět svou činnost, a to 
zejména v souvislosti s novými úkoly, jak 
je uvedeno v Lisabonské smlouvě, 
a zejména v Listině základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 75 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

75i. zdůrazňuje, že program Evropské 
unie týkající se občanství musí rovněž 
zahrnovat opatření, jež zajistí větší 
transparentnost správních procesů Unie 
v zájmu účinnějšího zapojení rezidentů; 
zdůrazňuje, že by měly být podporovány 
a prováděny vhodné vzdělávací kampaně 
o politikách a výdajích EU, a to nikoli 
jako propaganda, nýbrž jako kritické 
zapojení dotčených subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které chrání 
občanské svobody; domnívá se proto, že 
efektivní politiky v oblasti vnitřních věcí 

vypouští se
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jsou předpokladem hospodářské obnovy 
a základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu politik „vnitřních věcí“ ve 
vnější dimenzi Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které chrání 
občanské svobody; domnívá se proto, že 
efektivní politiky v oblasti vnitřních věcí 
jsou předpokladem hospodářské obnovy 
a základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu politik „vnitřních věcí“ ve
vnější dimenzi Unie;

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které dodržuje a 
vymáhá základní práva a chrání občanské 
svobody; domnívá se proto, že efektivní 
politiky v oblasti vnitřních věcí jsou 
předpokladem hospodářské obnovy 
a základním příspěvkem pro splnění 
strategických cílů strategie EU 2020; 
zdůrazňuje význam začlenění priorit EU 
v oblasti „vnitřních věcí“ do vnější 
dimenze Unie, zejména do evropské 
politiky sousedství, nástroje pro stabilitu 
a nástroje pro partnerství a nástroje pro 
rozvojovou spolupráci; zdůrazňuje 
potřebu náležitého financování politik 
v oblasti přistěhovalectví, azylu 
a bezpečnosti a zohlednění priorit EU při 
jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 76
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které chrání 
občanské svobody; domnívá se proto, že 
efektivní politiky v oblasti vnitřních věcí 
jsou předpokladem hospodářské obnovy 
a základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu politik „vnitřních věcí“ ve 
vnější dimenzi Unie;

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které chrání 
občanské svobody a propaguje svobodu 
a rovnost; domnívá se proto, že politiky 
v oblasti vnitřních věcí, založené na 
svobodě a základních svobodách, jsou 
předpokladem hospodářské obnovy 
a základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu důvěryhodných politik 
„vnitřních věcí“ v evropské politice 
sousedství a ve vnější dimenzi Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 76

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve stabilním, legálním 
a bezpečném prostředí, které chrání 
občanské svobody; domnívá se proto, že 
efektivní politiky v oblasti vnitřních věcí 
jsou předpokladem hospodářské obnovy
a základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu politik „vnitřních věcí“ ve 
vnější dimenzi Unie;

76. konstatuje, že hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj Unie se může úspěšně 
realizovat jen ve svobodném, stabilním, 
legálním a bezpečném prostředí, které 
chrání občanské svobody; domnívá se 
proto, že efektivní politiky v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí jsou 
předpokladem blahobytu jejích obyvatel, 
hrají roli při hospodářské obnově a jsou 
základním prvkem v širším politickém 
a strategickém kontextu; zdůrazňuje 
důležitou úlohu politik v oblasti 
základních svobod, spravedlnosti 
a „vnitřních věcí“ ve vnější dimenzi Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 799
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 76 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76a. je přesvědčen, že souvislosti 
s účinnými politikami „vnitřních věcí“ by 
mohla být podpora funkční soudržnosti 
soudních systémů členských států EU 
zohledněna v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 77

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu solidarity 
mezi všemi členskými státy;

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a podpůrnými 
nástroji pro řešení mimořádných situací, 
dostupnými v duchu solidarity mezi všemi 
členskými státy; poukazuje na to, že je 
v tomto ohledu potřeba náležitě zohlednit 
větší výzvy pro agenturu FRONTEX, 
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
a finanční prostředky programu 
„Solidarita a řízení migračních toků“;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini
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Návrh usnesení
Bod 77

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu solidarity
mezi všemi členskými státy;

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu 
dodržování lidských práv a solidarity mezi 
všemi členskými státy, aniž by byly 
zbaveny vnitrostátní odpovědnosti a při 
jasném vymezení úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 77

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu solidarity 
mezi všemi členskými státy;

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného a na 
lidských právech založeného přístupu 
k naléhavým otázkám přistěhovalectví 
a azylu, aby bylo dosaženo ochrany
vnějších hranic Unie při dodržování 
lidských práv a respektu lidské 
důstojnosti, a to s dostatečnými finančními 
prostředky a v duchu solidarity mezi všemi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 77
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu 
solidarity mezi všemi členskými státy;

77. zdůrazňuje potřebu, aby EU zvolila 
integrovaný přístup k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, který nezvyšuje zátěž 
pro daňového poplatníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Bod 77

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu solidarity 
mezi všemi členskými státy;

77. zdůrazňuje potřebu integrovaného 
přístupu k naléhavým otázkám 
přistěhovalectví a azylu, kam patří 
i evropská politika sousedství, a k ochraně 
vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými 
finančními prostředky a v duchu solidarity 
mezi všemi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Návrh usnesení
Bod 77 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77a. poukazuje na rostoucí migraci, 
zejména nelegální, což vyžaduje 
odpovědný přístup ze strany všech 
členských států vzhledem ke zjevnému 
dopadu takové migrace na jednotný rozvoj 
evropské politiky sousedství; 
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Or. it

Pozměňovací návrh 806
Reimer Böge, Simon Busuttil za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 77 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

77b. vítá záměr Komise snížit celkový 
počet rozpočtových nástrojů v oblasti 
vnitřních věcí ze čtyř – Evropský fond pro 
integraci státních příslušníků třetích 
zemích, Evropský fond pro uprchlíky, 
Fond pro vnější hranice a Evropský 
návratový fond – na dva – pro „migraci 
a azyl“ a pro „bezpečnost“; je přesvědčen, 
že tento přístup může významně přispět 
k většímu zjednodušení, racionalizaci, 
konsolidaci a transparentnosti stávajících
fondů a programů; táže se, zda by bylo 
možné sloučit také CEPOL a Europol;

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. konstatuje, že podíl financování 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
v rozpočtu Unie je relativně malý, 
a zdůrazňuje, že v budoucím VFR musí 
být těmto politikám přiděleny přiměřené 
a objektivně odůvodněné finanční 
prostředky, aby mohla Unie provádět svou 
činnost, a to zejména v souvislosti 
s novými úkoly, jak je uvedeno 
v Stockholmském programu a Lisabonské 

vypouští se
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smlouvě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 808
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. konstatuje, že podíl financování 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
v rozpočtu Unie je relativně malý, 
a zdůrazňuje, že v budoucím VFR musí 
být těmto politikám přiděleny přiměřené 
a objektivně odůvodněné finanční 
prostředky, aby mohla Unie provádět svou 
činnost, a to zejména v souvislosti 
s novými úkoly, jak je uvedeno 
v Stockholmském programu a Lisabonské 
smlouvě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. konstatuje, že podíl financování 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
v rozpočtu Unie je relativně malý, 
a zdůrazňuje, že v budoucím VFR musí být 
těmto politikám přiděleny přiměřené 
a objektivně odůvodněné finanční 
prostředky, aby mohla Unie provádět svou 
činnost, a to zejména v souvislosti 
s novými úkoly, jak je uvedeno 
v Stockholmském programu a Lisabonské 

78. konstatuje, že podíl financování 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
v rozpočtu Unie je relativně malý, 
a zdůrazňuje, že v budoucím VFR musí být 
těmto politikám přiděleny přiměřené 
a objektivně odůvodněné finanční 
prostředky, aby mohla Unie provádět svou 
činnost, a to zejména v souvislosti s úkoly, 
jež vycházejí z Listiny základních práv;
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smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 78 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78a. připomíná, že politiky financování 
posilování a propagace základních práv 
a rovnosti zaostávající za ostatními 
oblastmi svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti; pociťuje, že budování 
robustní kultury lidských práv, rovnosti 
a občanství musí být pro Evropu prioritou, 
a vyžaduje proto dostatečný posun ve 
financování v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 78 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78b. uznává prostor pro úspory 
a synergie, avšak vzhledem k trendu 
zaměřovat se na bezpečnost a (nelegální) 
přistěhovalectví na úkor politik 
zaměřených na větší míru začlenění 
vyjadřuje obavu, že sloučením všech 
programů do dvoupilířové struktury 
v rámci sdíleného řízení, jak o tom 
uvažuje příslušný komisař, dojde ke 
smísení různých cílů; zdůrazňuje, že by 
členské státy neměly mít možnost 
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vynakládat finanční prostředky dle svého 
uvážení; kromě toho zdůrazňuje, že by 
financování mělo být podmíněno 
respektováním zajištění relevantních 
minimálních norem a předložením 
vnitrostátních plánů zaručujících vhodný 
komplexní přístup všech oblastí politiky 
s aktivnější podporou budování kapacity 
a identifikace a šíření osvědčených 
postupů a inovativních přístupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 78 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78c. zdůrazňuje potřebu rozvíjet lepší 
součinnost mezi různými fondy 
a programy s cílem účinně dosáhnout 
dlouhodobých cílů a umožnit EU rychle 
a účinně reagovat na nečekané výzvy; 
poukazuje na skutečnost, že zjednodušení 
správy fondů a umožnění průřezového 
financování umožní vyčlenění většího 
množství finančních prostředků na 
společné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 78 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78d. zdůrazňuje, že agentury musí být 
posíleny a vybaveny přiměřenými 
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prostředky pro plnění řady úkolů za 
účelem provádění politik v souladu 
s politickým vedením orgánů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 78 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Globální Evropa

78e. vzhledem k tomu, že strategie EU 
2020 představuje základní pilíř rozpočtu 
EU, naléhá na výraznější zohlednění 
vnější dimenze v rámci strategie EU 2020; 
vyzývá k větší jednotnosti a soudržnosti 
mezi různými oblastmi vnějších vztahů 
a dalších politik EU, neboť globální vývoj, 
jakož i řešení, mají zásadní dopad na 
hospodářské, přírodní a průmyslové 
prostředí EU a na její 
konkurenceschopnosti a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními 
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 

vypouští se
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mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí 
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními 
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí 
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními 
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; zdůrazňuje 
potřebu zachovat zásadu otevřených dveří 
do Evropské unie; v této souvislosti klade 
důraz na podmínku absolutního 
respektování lidských práv a právního 
státu ze strany třetích zemí, což by mělo 
být zohledněno při uzavírání dohod 
o spolupráci a partnerství; znovu opakuje 
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svůj požadavek, že rozpočtové důsledky 
vyplývající z jakýchkoli nových závazků 
a úkolů, které Unie přijme, musí být 
doplňkem k plánovaným částkám, aby se 
zabránilo ohrožení stávajících priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí 
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad problémy týkajícími se 
flexibility při provádění vnějších činností 
Unie v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí 
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 79
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními 
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 
zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí 
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

79. znovu připomíná své hluboké znepokojení 
nad chronickým podfinancováním a zvláště 
akutními problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie v důsledku 
nepředvídatelné povahy vnějších událostí 
a opakujících se mezinárodních krizí 
a mimořádných událostí; zdůrazňuje proto, že 
je třeba zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních zdrojů 
a účinných mechanismů flexibility, aby mohla 
Unie reagovat na globální výzvy 
a nepředvídané události; připomíná však, že 
stávající programy a závazky je potřeba 
kriticky přezkoumávat a že úspory 
a součinnost lze vytvořit racionalizací 
rozpočtu a přehodnocením priorit Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. znovu připomíná své hluboké 
znepokojení nad chronickým 
podfinancováním a zvláště akutními 
problémy týkajícími se flexibility při 
provádění vnějších činností Unie 
v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zaplnit mezeru mezi jejími ambicemi 
a zdroji pro oblast zahraniční politiky 
zajištěním odpovídajících finančních 

79. znovu připomíná, že vzhledem 
k problémům týkajícím se financování 
a flexibility při provádění vnějších činností 
Unie v důsledku nepředvídatelné povahy 
vnějších událostí a opakujících se 
mezinárodních krizí a mimořádných 
událostí je třeba důkladně přehodnotit 
priority s cílem zaplnit mezeru mezi jejími 
ambicemi a zdroji pro oblast zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že odpovídající
finanční zdroje a účinné mechanismy
flexibility jsou nezbytné pro to, aby mohla 
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zdrojů a účinných mechanismů flexibility, 
aby mohla Unie reagovat na globální 
výzvy a nepředvídané události; znovu 
opakuje svůj požadavek, že rozpočtové 
důsledky vyplývající z jakýchkoli nových 
závazků a úkolů, které Unie přijme, musí
být doplňkem k plánovaným částkám, aby 
se zabránilo ohrožení stávajících priorit;

Unie reagovat na globální výzvy 
a nepředvídané události; znovu opakuje 
svůj požadavek, že rozpočtové důsledky 
vyplývající z jakýchkoli nových závazků 
a úkolů, které Unie přijme, nesmí být 
automaticky doplňkem k plánovaným 
částkám, zejména pokud je ve stávajících 
prioritách možné dosáhnout úspor;

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 80

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

80. poukazuje na rozpor mezi výší globální 
finanční pomoci Unie a jejím často 
omezeným vlivem v souvisejících 
jednáních a zdůrazňuje potřebu posílit 
politickou roli Unie a její vliv 
v mezinárodních institucích a fórech;

80. poukazuje na rozpor mezi výší globální 
finanční pomoci Unie a jejím často 
omezeným vlivem v souvisejících 
jednáních a zdůrazňuje potřebu posílit 
politickou roli Unie a její vliv 
v mezinárodních institucích a fórech; 
domnívá se, že strop budoucí položky 
„Globální Evropa“ by měl pokrýt stávající 
a budoucí globální výzvy a rostoucí úlohu, 
jež by EU měla hrát na mezinárodní 
scéně, jak uvádí Lisabonská smlouva;

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 

81. má za to, že evropská služba pro vnější 
činnost je zbytečná; domnívá se, že již 
prokázala svou neúčinnost a vyzývá 



PE462.731v02-00 100/119 AM\864090CS.doc

CS

dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; 
zdůrazňuje proto, že je třeba pro novou 
službu plně využívat efektivitu plynoucí ze 
sdružování prostředků na úrovni 
Evropské unie a součinnost s členskými 
státy s cílem ukázat skutečnou přidanou 
hodnotu diplomacie Evropské unie;

k jejímu uzavření, aby se zabránilo 
dalšímu plýtvání penězi daňových 
poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy; tato 
efektivita a součinnost by měla zahrnovat 
úspory na vnitrostátní úrovni a ukázat 
skutečnou přidanou hodnotu diplomacie 
Evropské unie; zdůrazňuje potřebu
náležitého financování ESVČ; připomíná 
zejména, že politiky budování míru 
a předcházení konfliktům a jejich řešení 
jsou ve stávajícím rámci podfinancované;

Or. en
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Pozměňovací návrh 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie; zdůrazňuje, že 
rozpočtovou neutralitu lze v této 
souvislosti chápat pouze tak, že 
zohledňuje náklady na úrovni EU 
i členských států; vyzývá proto členské 
státy, aby plně využily příležitosti nabízené 
diplomatickými strukturami na úrovni 
Unie a snížily náklady na diplomatické 
struktury na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
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cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie; vyjadřuje 
politování nad zdvojováním činností, 
a někdy též nad jejich vzájemným 
rozporem, neboť se jedná o plýtvání 
z důvodu násobení špatně 
koordinovaných vnitrostátních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie; zdůrazňuje, že 
je nutné zabránit zdvojování činností a že 
by ESVČ měla vést ke škrtům a úsporám 
ve všech vnitrostátních rozpočtech;

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 828
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je v fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie;

81. konstatuje, že evropská služba pro 
vnější činnost je ve fázi „budování“; 
zdůrazňuje, že podle rozhodnutí Rady ze 
dne 20. července 2010 by se „zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost mělo 
řídit zásadou efektivnosti nákladů, jejímž 
cílem je rozpočtová neutralita“; zdůrazňuje 
proto, že je třeba pro novou službu plně 
využívat efektivitu plynoucí ze sdružování 
prostředků na úrovni Evropské unie 
a součinnost s členskými státy s cílem 
ukázat skutečnou přidanou hodnotu 
diplomacie Evropské unie, a to i pokud jde 
o služby pro podniky a občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 81 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81a. připomíná, že v rámci zvýšení 
soudržnosti vnějších činností EU by měla 
být dále posílena spolupráce v oblasti 
politiky a strategie mezi Komisí, ESVČ 
a EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 830
María Muñiz De Urquiza
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Návrh usnesení
Bod 81 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81b. domnívá se, že ESVČ musí být 
dostatečně financována, aby EU mohla 
splnit své cíle a naplnit svou úlohu 
globálního hráče, a že EU má povinnost 
přispívat k přiměřenému politickému vlivu 
v mezinárodních vztazích a že pokud 
neprosadí své zájmy a hodnoty v zahraničí 
a pokud její zahraniční politika zůstane 
podfinancovaná, hrozí jí mezinárodní 
marginalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 81 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81c. připomíná, že EU má na mezinárodní 
úrovni větší váhu než součet jejích 
členských států; vyzývá členské státy 
k lepší spolupráci a koordinaci činnosti 
s Komisí a ESVČ s cílem zabránit 
případnému a existujícímu překrývání 
prostředků, nesourodosti a nesoudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 82
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Charles Goerens, Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

82. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že některé členské státy EU omezují 
v současné době své rozpočty v oblasti 
pomoci, a to i přes svůj závazek v rámci 
Evropského konsenzu o rozvoji k výdajům 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND);

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
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pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutný nárůst 
celkové výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;
vyzdvihuje význam bezpečnostní strategie 
EU ve vztahu ke vnější dimenzi EU; 
naléhá na členské státy, aby přijaly 
okamžitá opatření pro splnění jejích cílů 
v oblasti oficiální rozvojové pomoci 
a rozvojových závazků; poukazuje však na 
to, že toto jsou minimální ambice, a že 
i když budou splněny všechny cíle, bude 
pro boj proti chudobě a pro zlepšení 
standardů v oblasti zdraví a vzdělávání 
stále zapotřebí značných finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;
zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné 
společné úsilí pro zajištění vynakládání 
rozvojové pomoci způsobem podporujícím 
začlenění, který dosáhne až 
k nejmarginalizovanějším a vyloučeným 
skupinám obyvatelstva, včetně osob se 
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zdravotním postižením v souladu 
s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a strategií pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
2010–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR;
konstatuje, že ani jeden z těchto cílů 
dosud nebyl splněn; zdůrazňuje proto, že 
je nutná odpovídající celková výše 
rozvojové pomoci a financování, aby Unie 
splnila své mezinárodní závazky v oblasti 
rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 837
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
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celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje; 
zdůrazňuje potřebu zajistit náležitou 
rovnováhu mezi přímou rozpočtovou 
podporou na jedné straně a financováním 
udržitelných projektů na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje, 
včetně finančních závazků v rámci 
Kodaňské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
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(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie a její členské státy 
splnily své mezinárodní závazky v oblasti 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 82

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje;

82. připomíná, že v roce 2015 vyprší lhůta 
pro splnění rozvojových cílů tisíciletí 
a kolektivní cíl oficiální rozvojové pomoci 
ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu 
(HND) spadá do příštího období VFR; 
zdůrazňuje proto, že je nutná odpovídající 
celková výše rozvojové pomoci 
a financování, aby Unie splnila své 
mezinárodní závazky v oblasti rozvoje; 
zdůrazňuje, že snížení nerovností v oblasti 
zdraví je zároveň zásadním faktorem pro 
zlepšení zdraví znevýhodněných a těžko 
dosažitelných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 82 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82a. je překvapen, že Unie nevyvinula 
systematické úsilí o posouzení 
hospodářského a politického dopadu 
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pomoci, již poskytuje rozvojovým zemím, 
včetně porovnání výsledků těchto zemí 
s výsledky rozvíjejících se zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82b. považuje za důležité, aby rozvojová 
pomoc, kterou EU poskytuje, podporovala 
udržitelný rozvoj v přijímajících zemích; 
zdůrazňuje, že je potřeba provést 
hodnocení a stanovit kritéria, jež budou 
respektovat tento cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82c. je přesvědčen, že Evropská 
komise/EEAS by měly iniciovat postup 
pro zlepšení účinnosti rozvojové pomoci 
pocházející od EU a pro zlepšení 
součinnosti mezi EU a vnitrostátní 
rozvojovou pomocí; je rovněž přesvědčen, 
že ESVČ zvýší účinnost a zviditelní úsilí 
EU v oblasti snižování chudoby a usnadní 
využití finančních prostředků 
v přijímajících zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82d. zdůrazňuje, že VFR by se měl zabývat 
mimo jiné těmito otázkami: splnění 
rozvojových cílů tisíciletí, změna klimatu, 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
a nadměrná spotřeba zdrojů; zejména 
zdůrazňuje, že příští VFR by měl
podporovat soudržnost politiky, např. 
zajistit, aby politiky a výdaje EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu, obchodu 
a energetiky nebyly v přímém rozporu 
s cíli rozvojové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 82 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82e. připomíná závazky z dohody 
z Cancúnu ohledně řešení potřeb 
rozvojových zemí v oblasti boje proti 
změně klimatu, které je nutné přidat 
k závazkům přijatým v rámci rozvojových 
cílů tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 82 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82f. vyzývá proto ke skutečnému navýšení 
oficiální rozvojové pomoci v souladu 
s plánem na postupné dosažení výše 0,7 % 
a zdůrazňuje, že tyto finanční prostředky 
nesmí být využity pro jiné zájmy vnější 
politiky EU, jež nejsou v souladu 
s rozvojovými cíli; zdůrazňuje dále, že 
financování boje proti změně klimatu 
v partnerských zemích musí být zajištěno 
navíc k závazkům oficiální rozvojové 
pomoci a nesmí vést k reálnému poklesu 
rozvojové pomoci, zejména pokud jde 
o opatření pro snížení chudoby 
a hladomoru;

Or. de

Pozměňovací návrh 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 82 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82g. připomíná, že boj proti světové 
chudobě a hladomoru je hlavním cílem 
a že jsou zapotřebí inovativní nástroje 
dodatečného financování, jako je 
například daň z finančních transakcí, 
s cílem přijmout důvěryhodný závazek 
k tomuto cíli a k jeho dosažení; je 
přesvědčen, že oficiální rozvojová pomoc 
by měla být namířena na zachování 
a zlepšení globálních veřejných statků, jež 
jsou důležité pro většinu lidí, že by měla 
být realizována pouze prostřednictvím 
společné, vícestranné akce a že může být 
těžko zajišťována jednotlivými členskými 
státy a subjekty;
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Or. de

Pozměňovací návrh 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82h. poukazuje na to, že EU se 
v Kodaňské dohodě zavázala k poskytnutí 
„nových a dodatečných“ zdrojů pro 
zmírnění a přizpůsobení v rozvojových 
zemích; Evropská unie a v jejím rámci 
členské státy a Komise poskytnou 
příspěvek pro rychlé zahájení činnosti pro 
období 2010-2012 v celkové výši 7,2 mld. 
EUR; zdůrazňuje, že prostředky, jež jsou 
poskytovány, jsou skutečně „nové 
a dodatečné“ ve smyslu, že navyšují 
stávající závazek pro rozvojovou pomoc (a 
jdou nad rámec dohody OSN, že 0,7 % 
HDP průmyslových zemí by mělo být 
vyčleněno na rozvojovou pomoc); 
navrhuje tudíž, aby byla pro tyto 
prostředky vytvořena samostatná 
rozpočtová linie; mimoto zdůrazňuje, že 
rovněž závazky zaměřené na pomoc 
rozvojovým zemím v boji proti změně 
klimatu nebo na přizpůsobení se jejím 
dopadům musí být dodatečné, se 
zachováním přiměřené míry soudržnosti 
mezi oběma politikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 82 i (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82i. poukazuje na to, že největší nárůst 
globálních emisí uhlíku dle očekávání 
způsobí rozvojové země; zdůrazňuje, že by 
hlavní prioritou evropské rozvojové 
pomoci měla být pomoc při zajištění 
přístupu k čisté energii pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 82 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

82j. vyzývá ke znatelnému zvýšení stropu 
v okruhu 4, zejména u nástroje pro 
rozvojovou spolupráci, vzhledem k tomu, 
že po posledních sedmi letech i přes určitý 
pokrok odstraňování chudoby zbývá 
vykonat ještě mnohem více; zdůrazňuje 
rovněž, že některé zdroje pro nástroj DCI 
byly přesunuty na nové činnosti 
nespadající pod oficiální rozvojovou 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, 
trvá však na tom, že začlenění ERF do 

vypouští se
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rozpočtu EU nesmí vést k celkovému 
snížení výdajů na rozvoj a musí zaručit 
předvídatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do 
rozpočtu EU nesmí vést k celkovému 
snížení výdajů na rozvoj a musí zaručit 
předvídatelnost;

83. pochybuje o potřebě začlenění 
Evropského rozvojového fondu (ERF) do 
rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů 
na rozvoj a musí zaručit předvídatelnost;

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
EU musí vést k celkovému navýšení 
rozpočtu EU o částku, jež byla původně 
plánována pro financování ERF;

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Anneli Jäätteenmäki
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Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů 
na rozvoj a musí zaručit předvídatelnost;

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, 
neboť by to posílilo jednotnost 
a transparentnost; trvá však na tom, že 
začlenění ERF do rozpočtu EU nesmí vést 
k celkovému snížení výdajů na rozvoj 
a musí zaručit předvídatelnost;

Or. fi

Pozměňovací návrh 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů 
na rozvoj a musí zaručit předvídatelnost;

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
EU nesmí vést k celkovému snížení 
dosavadních výdajů na rozvoj z jiných 
zdrojů, než je ERF, a musí zaručit 
předvídatelnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 

83. znovu vyzývá k začlenění Evropského 
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu, trvá 
však na tom, že začlenění ERF do rozpočtu 
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EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů 
na rozvoj a musí zaručit předvídatelnost;

EU nesmí vést k celkovému snížení výdajů 
na rozvoj a musí zaručit předvídatelnost, 
jakož i konzultaci s přijímajícími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 83 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83a. zdůrazňuje, že by se ERF měl zaměřit 
na větší soudržnost politiky, podporu 
osvědčených postupů a větší koordinaci 
dárců s rozvojovými programy členských 
států a širším mezinárodním 
společenstvím s cílem zajistit skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 83 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83b. připomíná, že jakékoli navrhované 
budoucí navýšení rozpočtu ERF by 
nemělo být automatické a mělo by 
podléhat nezávislému hodnocení dopadů 
výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 83 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83c. připomíná nutnost provést Pařížskou 
deklaraci v zájmu účinnosti a rozvoje 
financování a očekává plnou 
transparentnost plateb týkajících se 
rozvojové politiky; navrhuje, aby 
informace o těchto platbách byly 
zveřejněny a aby byl vytvořen systém 
nezávislého auditu a hodnocení, a to 
nejen v partnerských zemích, ale zejména 
pro EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 83 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83d. poukazuje na to, že nejvyšší podíl 
nejchudšího obyvatelstva světa žije 
v rozvíjejících se ekonomikách; trvá však 
na tom, že by v zájmu motivace vlád těchto 
zemí k většímu zapojení do snižování 
chudoby na svém území měly být postupně 
zavedeny alternativní režimy pro rozvoj 
spolupráce s těmito zeměmi, jako je 
například režim spolufinancování;

Or. en


