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Pozměňovací návrh 201
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá ke komplexnímu přezkumu 
výdajů stávajícího VFR s cílem určit 
výdaje, jež jsou zásadní pro dosažení cílů 
politiky Unie, a rovněž k určení výdajů, 
jež jsou méně relevantní, s cílem 
přerozdělit 30 % výdajů, jež byly původně 
vyčleněny na oblasti, které již nejsou 
relevantní, a přidělit je do oblastí 
s vysokou prioritou, čímž dojde k uvolnění 
zdrojů pro jiné oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zdůrazňuje, že stanovení priorit pro 
výdaje EU ve spojení s účinným 
a efektivním vynakládáním finančních 
prostředků a využíváním potenciálu 
součinnosti umožňuje ve všech oblastech 
rozpočtu EU úspory až do výše 5 %, aniž 
by došlo k poklesu účinku či kvality 
politiky Společenství; podporuje škrty 
v případě, že nebude prokázána nejvyšší 
přidaná hodnota EU; zdůrazňuje, že 
úspory dosažené těmito škrty by měly být 
přesunuty do oblastí s nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotou, jež vyžadují 
dodatečné finanční prostředky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. bere na vědomí studii proveditelnosti 
zohlednění rovnosti žen a mužů v rámci 
rozpočtu EU, jež obsahuje závěr, že 
metody zohlednění rovnosti žen a mužů 
v rozpočtu je nutné zavést ve fázi 
plánování VFR a následného provádění 
a monitorování rozpočtů; zdůrazňuje, že 
zohledňování rovnosti žen a mužů 
v rozpočtu povede k vyšší účinnosti výdajů 
EU; vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že návrh na příští VFR bude 
zohledňovat rovnost žen a mužů v oblasti 
příjmů i výdajů, a aby navrhla postup pro 
zavedení metod zohlednění rovnosti žen 
a mužů v rozpočtu při navrhování a řízení 
programů a činností pro období po roce 
2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. připomíná trvající postoj Evropského 
parlamentu k potřebě zachovat v rámci 
rozpočtu EU financování všech 
evropských politik; zdůrazňuje proto, že 
veškeré rozpočtové prostředky 
vynakládané souběžně s prostředky 
z rozpočtu EU, jako jsou např. prostředky 
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ERF nebo finanční prostředky na rychlé 
zahájení činnosti pro rozvojové země 
s cílem bojovat proti změně klimatu, 
o nichž rozhodla Evropská rada v roce 
2010, by měly být opětovně začleněny do 
rozpočtu EU, aby se dosáhlo co největšího 
pákového efektu zdrojů Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17e. upozorňuje na skutečnost, že 
evropské statistické nástroje nejsou 
dostatečně normalizované; domnívá se, že 
by měly být přijaty kroky, mimo jiné 
prostřednictvím Eurostatu, k většímu 
vzájemnému sladění vnitrostátních 
statistických systémů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 17 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17f. připomíná, že finanční krize, poslední 
události v arabském světě a zemětřesení 
a situace okolo jaderné elektrárny 
v Japonsku jasně ukázaly, že je potřeba, 
aby EU byla schopna reagovat na 
nepředvídané události; aby toho EU 
dosáhla, je potřeba zvýšit flexibilitu 
v rámci rozpočtu EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Využití rozpočtu na podporu investic vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude 
přilákání dalšího kapitálu mimořádně 
důležité pro dosažení významných investic 
nezbytných pro splnění cílů politiky EU 
2020; zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením 
veřejných a soukromých finančních 
zdrojů pro infrastruktur a velké projekty 
evropského zájmu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude
přilákání dalšího kapitálu mimořádně 
důležité pro dosažení významných investic 
nezbytných pro splnění cílů politiky EU 
2020; zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktur a velké projekty evropského 
zájmu;

18. domnívá se, že přilákání dalšího 
kapitálu bude mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktury a velké projekty evropského 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude přilákání 
dalšího kapitálu mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktur a velké projekty evropského 
zájmu;

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí by se přilákání 
dalšího kapitálu mohlo ukázat jako nutné
pro dosažení významných investic 
nezbytných pro splnění cílů politiky EU 
2020; zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktury a velké projekty evropského 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude přilákání 
dalšího kapitálu mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktur a velké projekty evropského 
zájmu;

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude přilákání 
dalšího kapitálu mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktury a velké projekty evropského 
zájmu, aniž by došlo k dlouhodobému 
narušení hospodářské soutěže, například 
krytím obchodního rizika;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude přilákání 
dalšího kapitálu mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktur a velké projekty evropského 
zájmu;

18. domnívá se, že v souvislosti s velkým 
omezením veřejných financí bude přilákání 
dalšího kapitálu mimořádně důležité pro 
dosažení významných investic nezbytných 
pro splnění cílů politiky EU 2020; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba 
maximalizovat dopad financování EU 
uvolněním, spojením a zvýšením veřejných 
a soukromých finančních zdrojů pro 
infrastruktury a velké projekty evropského 
zájmu, aniž by došlo k narušení 
hospodářské soutěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby navrhla metodiku 
a systém umožňující využití rámce 
rozpočtu EU pro koordinaci finančních 
prostředků z různých zdrojů v oblastech 
politiky, jež představují vysokou prioritu 
pro EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. připomíná, že některé investice jsou 
přirozeně efektivní z hlediska nákladů, 
jako jsou investice do energetické 
účinnosti a úspor, a tudíž uvolňují 
rozpočet pro jiné priority na úrovni EU 
a členských států; naléhavě žádá, aby byla 
těmto investicím, jež jsou přirozeně 
efektivní z hlediska nákladů, přiznána 
priorita;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí vývoj
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných
PPP;

19. vyjadřuje znepokojení nad vývojem 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však zejména
znepokojen problémem podmíněných 
závazků a hospodářských a sociálních 
nákladů, které vznikly v důsledku PPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných 
PPP;

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; ačkoli došlo v minulosti 
k několika negativním zkušenostem, jsou 
investice veřejného a soukromého sektoru 
nezbytné pro výstavbu evropské 
infrastruktury a posílení hospodářství; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 217
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných PPP;

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; považuje PPP za 
užitečný prostředek pro kompenzaci 
poklesu veřejných financí; je však 
znepokojen problémem podmíněných 
závazků a hospodářských a sociálních 
nákladů, které vznikly v důsledku 
neúspěšných PPP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
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infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných
PPP;

infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
některými problémy, které vznikly 
v důsledku PPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných PPP;

19. bere na vědomí vývoj 
institucionalizovaných partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
v Unii od 90. let, zejména v odvětví 
dopravy, v oblasti výstavby veřejných 
budov a zařízení a v oblasti životního 
prostředí, jako formy spolupráce mezi 
orgány veřejné správy a soukromého 
sektoru zaměřené na zlepšení 
infrastruktury a poskytování strategických 
veřejných služeb; je však znepokojen 
problémem podmíněných závazků 
a hospodářských a sociálních nákladů, 
které vznikly v důsledku neúspěšných PPP; 
zrazuje proto od těchto typů sdružení, 
neboť je to vždy daňový poplatník, kdo je 
nakonec zaplatí;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému 
inovativního financování po důkladném 
posouzení veřejných a soukromých 
investičních potřeb; požaduje proto 
podstatné posílení regulačního, 
rozpočtového a provozního rámce těchto 
mechanismů, aby byla zajištěna jejich 
účinnost, pokud jde o podporu investic 
a správné využívání zdrojů EU, a aby byla 
zaručeno odpovídající monitorování, 
podávání zpráv a skládání účtů;

20. bere na vědomí předchozí zkušenosti 
z využívání inovativních finančních 
nástrojů – včetně mechanismů pro 
kombinování grantů a půjček a sdílení 
rizika, jako je například nástroj pro 
úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
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JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde 
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby byla zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání 
zpráv a skládání účtů;

JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování, zejména prostřednictvím 
eurobondů a projektových dluhopisů, po 
důkladném posouzení veřejných 
a soukromých investičních potřeb; 
požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde 
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby byla zaručeno 

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla podrobit 
systémy inovativního financování 
důkladnému přezkumu po důkladném 
posouzení veřejných a soukromých 
investičních potřeb; požaduje proto 
podstatné posílení regulačního, 
rozpočtového a provozního rámce těchto 
mechanismů, aby byla zajištěna jejich 
účinnost, pokud jde o podporu investic 
a správné využívání zdrojů EU, a aby bylo
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odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

zaručeno odpovídající monitorování, 
podávání zpráv a skládání účtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias 
Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby byla zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb, a vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že jejich vnitrostátní právní rámec umožní 
zavedení těchto či jiných podobných 
systémů; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde 
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby bylo zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde 
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby byla zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb, a vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že jejich vnitrostátní právní rámec umožní 
zavedení těchto systémů; požaduje proto 
podstatné posílení regulačního, 
rozpočtového a provozního rámce těchto 
mechanismů, aby byla zajištěna jejich 
účinnost, pokud jde o podporu investic 
a správné využívání zdrojů EU, a aby bylo
zaručeno odpovídající monitorování, 
podávání zpráv a skládání účtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 

20. bere na vědomí předchozí všeobecně 
pozitivní zkušenosti z využívání 
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inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby byla 
zajištěna jejich účinnost, pokud jde 
o podporu investic a správné využívání 
zdrojů EU, a aby byla zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

inovativních finančních nástrojů – včetně 
mechanismů pro kombinování grantů 
a půjček a sdílení rizika, jako je například 
nástroj pro úvěrové záruky pro projekty 
Transevropské dopravní sítě (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizika (RSFF) 
a nástroje politiky soudržnosti (JEREMIE, 
JESSICA, JASMINE a JASPERS) –
s cílem řešit konkrétní politické cíle; 
domnívá se, že Unie by měla přijmout 
opatření na rozšíření systému inovativního 
financování po důkladném posouzení 
veřejných a soukromých investičních 
potřeb; požaduje proto podstatné posílení 
regulačního, rozpočtového a provozního 
rámce těchto mechanismů, aby bylo 
zajištěno, že jsou koncipovány tak, že 
zabraňují mylným předpokladům, jako 
např. v případě těch základních modelů 
úvěrového posílení, jež byly příčinou krize 
na trhu s nestandardními hypotékami 
a jejich účinnost, pokud jde o podporu 
investic, udržitelnost a správné využívání 
zdrojů EU, a aby bylo zaručeno 
odpovídající monitorování, podávání zpráv 
a skládání účtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. v této souvislosti vyzývá k provedení 
zkoušek robustnosti a věrohodnosti 
výsledků modelu a předpokladů jakékoli 
budoucí iniciativy v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů ve snaze zohlednit mimořádné, 
ale věrohodné tržní podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se investoři více zdráhají financovat 
projekty EU, a ukázala, že je třeba obnovit 
dostatečnou důvěru, aby velké investiční 
projekty získaly podporu, kterou potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že rozpočet
EU by nikdy neměl být použit k přilákání
a mobilizaci soukromých finančních 
prostředků na projekty v zájmu EU, 
zejména na ty, které nejsou považovány za 
komerčně životaschopné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné, 
avšak mají jasně identifikovatelnou 
evropskou přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. poukazuje na tradiční problémy 
s hledáním soukromých investorů pro 
velké projekty EU; uznává, že finanční 
krize způsobila, že se soukromí investoři 
dokonce ještě více zdráhají financovat 
projekty EU, a ukázala, že je třeba obnovit 
dostatečnou důvěru, aby velké investiční 
projekty získaly podporu, kterou potřebují; 
zdůrazňuje, že podpora z rozpočtu EU 
bude potřeba, aby se přilákaly 
a mobilizovaly soukromé finanční 
prostředky na projekty v zájmu EU, 
zejména na ty, které nejsou považovány za 
komerčně životaschopné v krátkodobém 
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horizontu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, jež jsou ekonomicky 
životaschopné, avšak které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné; 
zdůrazňuje, že by veřejné vlastnictví 
a demokratická odpovědnost měly být 
jakožto protipól socializace rizika 
zaručeny pro veškeré projekty 
financované prostřednictvím projektových 
dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020 
a že by za tímto účelem měly být vytvořeny 
příslušné postupy; ve stejném duchu 
zdůrazňuje, že očekávané a potenciální 
náklady spojené se socializací rizik by 
měly být explicitně posouzeny 
a zveřejněny, zejména v rozsahu, v němž 
by odměna účtovaná jako náhrada za 
převzetí rizika ze strany EU a EIB 
nedosahovala výše plné náhrady a byla by 
tudíž dotací ze strany daňového 
poplatníka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

21. uznává, že finanční krize způsobila, že 
se soukromí investoři více zdráhají 
financovat projekty EU, a ukázala, že je 
třeba obnovit dostatečnou důvěru, aby 
velké investiční projekty získaly podporu, 
kterou potřebují; zdůrazňuje, že podpora 
z rozpočtu EU bude potřeba, aby se 
přilákaly a mobilizovaly soukromé 
finanční prostředky na projekty v zájmu 
EU, a to jak v bezprostřední budoucnosti, 
tak ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu, zejména na ty, které nejsou 
považovány za komerčně životaschopné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

22. odmítá iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB);
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Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

22. bere na vědomí iniciativu v rámci 
strategie Evropa 2020 týkající se 
projektových dluhopisů jako mechanismu 
sdílení rizika s Evropskou investiční 
bankou (EIB);

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
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z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů; 

z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby projektové dluhopisy 
byly schopny přilákat investice v rámci 
politiky sousedství a Unie pro Středomoří, 
a to vzhledem ke vzájemné přidané 
hodnotě, jíž by bylo možno získat 
z velkých projektů v oblasti infrastruktury, 
které zahrnují výrobu a přenos energie, 
rozšiřování dopravních sítí atd.;

Or. el

Pozměňovací návrh 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá 
Komisi, aby předložila plnohodnotný návrh 
na projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
využije pákového efektu finančních 
prostředků EU a vzbudí zájem 
soukromých investorů o účast na 
prioritních projektech EU; vyzývá 
Komisi, aby předložila plnohodnotný návrh 
na projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů; podotýká 
však, že využívání evropských 
projektových dluhopisů bude mít omezený 
dopad, neboť se zaměří na ekonomicky 
životaschopné a zajímavé projekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB) 
s cílem poskytnout limitovanou podporu 
s omezenou odpovědností z rozpočtu EU 
společnostem vydávajícím dluhopisy na 
financování velkých projektů a budování 
infrastruktury evropského zájmu; vyzývá 
Komisi, aby předložila plnohodnotný návrh 
na projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů v rámci 
sledování dohodnutých prioritních cílů, 
zejména pokud jde o potřeby v oblasti 
infrastruktury za účelem dosažení cílů EU 
v oblasti klimatu a energie pro rok 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
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aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

aby vypracovala důkladnou studii 
o možnosti vydávání projektových 
dluhopisů EU vycházející z dosavadních 
zkušeností se společnými nástroji EU 
a EIB, která bude obsahovat jasná 
a transparentní kritéria pro způsobilost 
a výběr projektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá proto iniciativu v rámci strategie 
Evropa 2020 týkající se projektových 
dluhopisů jako mechanismu sdílení rizika 
s Evropskou investiční bankou (EIB), který 
poskytuje limitovanou podporu z rozpočtu 
EU společnostem vydávajícím dluhopisy 
na financování velkých projektů 
a budování infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila plnohodnotný návrh na 
projektové dluhopisy EU vycházející 
z dosavadních zkušeností se společnými 
nástroji EU a EIB, který bude obsahovat 
jasná a transparentní kritéria pro 
způsobilost a výběr projektů;

22. se zájmem proto sleduje iniciativu 
v rámci strategie Evropa 2020 týkající se 
projektových dluhopisů jako mechanismu 
sdílení rizika s Evropskou investiční 
bankou (EIB), který poskytuje limitovanou 
podporu z rozpočtu EU společnostem 
vydávajícím dluhopisy na financování 
velkých projektů a budování infrastruktury; 
vyzývá Komisi, aby předložila 
plnohodnotný návrh na projektové 
dluhopisy EU vycházející z dosavadních 
zkušeností se společnými nástroji EU 
a EIB, který bude obsahovat jasná 
a transparentní kritéria pro způsobilost 
a výběr projektů; má za to, že by v této 
souvislosti měla být také provedena 
analýza dosavadních zkušeností 
a problémů při používání těchto nástrojů 
a že by Parlament měl být informován 
o učiněných zjištěních;

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že postupy vytvořené za 
účelem zajištění demokratické 
odpovědnosti by měly být výslovně 
začleněny do rámce způsobilosti projektů 
vymezeného řádným legislativním 
postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Reimer Böge, László Surján za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. znovu opakuje, že je potřeba zajistit 
maximální transparentnost 
a demokratickou kontrolu inovativních 
finančních nástrojů a mechanismů, na 
nichž se podílí rozpočet EU; vyzývá 
Komisi, aby zajistila předchozí konzultaci 
rozpočtového orgánu a soustavné 
informační toky týkající se používání 
těchto nástrojů v Unii, což může 
Parlamentu umožnit kontrolu plnění 
jejích politických priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. vyzývá Komisi, aby zvážila a navrhla 
dodatečná opatření pro posílení využívání 
finančních prostředků EU jako 
katalyzátoru pro získání dalších 
finančních prostředků z EIB, EBRD, 
dalších mezinárodních finančních 
institucí a soukromého sektoru pro 
financování politik EU; takové nástroje by 
měly zahrnovat systémy záruk, 
financování předem, finanční podporu ze 
strany státu a jím řízených veřejných 
subjektů atd.; měla by být posílena 
viditelnost a kontrola těchto nástrojů ze 
strany Evropského účetního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. vyzývá EIB, aby, pokud jde o své 
financování, jež zahrnuje evropské 
rozpočtové prostředky, zajistila úplné 
a transparentní poskytování zpráv 
Evropskému parlamentu o hospodaření 
s finančními prostředky, uplatňovaných 
poplatcích a dosažených výsledcích; 
podávání zpráv by mělo být součástí 
strukturovanější spolupráce 
a komunikace mezi EIB a Evropským 
parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Barbara Matera
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Návrh usnesení
Bod 22 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22e. požaduje, aby byla v rámci provádění 
rozpočtu EU sledujícího dosažení 
přiměřeného financování cílů strategie 
Evropa 2020 prostřednictvím EIB 
a dalších mnohostranných 
a dvoustranných finančních institucí 
uplatňována stejná pravidla a požadavky 
na soulad s politikami a normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání by měly být hlavními principy pro 
dosažení optimálního využívání rozpočtu 
EU a pro návrh a řízení programů 
a činností po roce 2013;

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání, jakož i zlepšení kontroly v zájmu 
zajištění řádného a efektivního využití 
finančních prostředků EU, by měly být 
hlavními principy pro dosažení 
optimálního využívání rozpočtu EU a pro 
návrh a řízení programů a činností po roce 
2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání by měly být hlavními principy pro 

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání by měly být hlavními principy pro 
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dosažení optimálního využívání rozpočtu 
EU a pro návrh a řízení programů 
a činností po roce 2013;

dosažení optimálního využívání rozpočtu 
EU a pro návrh a řízení programů 
a činností po roce 2013; domnívá se, že 
tyto hlavní principy musí být zaměřeny na 
výsledek a na dosažení pozitivních 
praktických výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
James Elles

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání by měly být hlavními principy pro 
dosažení optimálního využívání rozpočtu 
EU a pro návrh a řízení programů 
a činností po roce 2013;

23. domnívá se, že zlepšení plnění a kvalita 
čerpání by měly být hlavními principy pro 
dosažení optimálního využívání rozpočtu 
EU a pro návrh a řízení programů 
a činností po roce 2013; požaduje, aby 
neformální monitorovací skupiny, jež 
právě vytvořil Evropský parlament za 
účelem důkladnější kontroly provádění 
zvláštních programů, byly zasazeny do 
účinného a trvalého rámce ve snaze 
přispět k plnění cíle kvality výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že rozpočet zohledňující 
rovnost žen a mužů zvýší efektivitu výdajů 
EU; vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že návrh příštího VFR zohlední 
rovnost žen a mužů, a to jak na příjmové, 
tak na výdajové stránce, a aby navrhla 
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postup pro zavedení metod pro 
sestavování rozpočtu zohledňujícího 
rovnost žen a mužů při navrhování 
a řízení programů a činností po roce 
2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. dále zdůrazňuje, že návrh výdajových 
programů by měl věnovat maximální 
pozornost zásadám jasnosti cílů, 
soudržnosti a vzájemné doplňkovosti 
nástrojů a opatření, harmonizaci 
a zjednodušení pravidel způsobilosti 
a provádění, transparentnosti a plné 
a dohodnuté odpovědnosti;

24. dále zdůrazňuje, že návrh výdajových 
programů by měl věnovat maximální 
pozornost zásadám jasnosti cílů, plného 
souladu s acquis Společenství a vzájemné 
doplňkovosti nástrojů a opatření, 
harmonizaci a zjednodušení pravidel 
způsobilosti a provádění, transparentnosti 
a plné a dohodnuté odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. dále zdůrazňuje, že návrh výdajových 
programů by měl věnovat maximální 
pozornost zásadám jasnosti cílů, 
soudržnosti a vzájemné doplňkovosti 
nástrojů a opatření, harmonizaci 
a zjednodušení pravidel způsobilosti 
a provádění, transparentnosti a plné 
a dohodnuté odpovědnosti;

24. dále zdůrazňuje, že návrh výdajových 
programů by měl věnovat maximální 
pozornost zásadám jasnosti cílů, 
soudržnosti a vzájemné doplňkovosti 
nástrojů a opatření, harmonizaci 
a zjednodušení pravidel způsobilosti 
a provádění, transparentnosti a plné 
a dohodnuté odpovědnosti; zdůrazňuje 
význam rozpočtu zohledňujícího rovnost 
žen a mužů jakožto nástroje pro zlepšení 
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účinnosti a spravedlnosti v rámci řádné 
správy věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje zejména, že zjednodušení 
pravidel a postupů by mělo být klíčovou 
horizontální prioritou, a je přesvědčen, že 
revize finančního nařízení by měla hrát 
v tomto ohledu klíčovou roli;

25. zdůrazňuje zejména, že zjednodušení 
pravidel a postupů by mělo být klíčovou 
horizontální prioritou, a je přesvědčen, že 
revize finančního nařízení by měla hrát 
v tomto ohledu klíčovou roli; 
poznamenává, že minulé revize 
finančních nařízení měly daleko ke 
zjednodušení vnitřních kontrol a učinily 
tyto kontroly zranitelnějšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. považuje za klíčové snížit podíl 
administrativních výdajů, vnitřní 
byrokracie a vnější akce, zjednodušit 
postupy a omezit různé výdaje, při 
současném zlepšení transparentnosti 
postupu přidělování prostředků a jejich 
používání;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 253
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby s každým 
evropským návrhem předložila hodnocení 
dopadů, v němž bude uvedeno, jakou 
přidanou hodnotu má návrh ve srovnání 
se stávající situací a ve srovnání s jinými 
nástroji;

Or. nl

Pozměňovací návrh 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku ve zjednodušování
v Komisi a v členských státech; trvá na 
tom, že členské státy by při sdílené správě 
měly převzít větší odpovědnost, avšak že 
jejich administrativní zatížení musí být 
sníženo prostřednictvím zásadního 
zjednodušení správních a kontrolních 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by měly převzít odpovědnost 
za řádné použití a správu finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost; poukazuje na přetrvávající 
znepokojení Evropského účetního dvora, 
pokud jde o transparentnost 
a odpovědnost některých výdajů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
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a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost; Účetnímu dvoru by měly být 
přiznány větší pravomoci pro provádění 
kontrol účinnosti s cílem zjistit, zda jsou 
výdaje v rámci různých programů 
navrženy náležitě v zájmu dosažení jejich 
politických cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost, a to tím, že do dvou let 
nastolí soulad s výzvou Evropského 
parlamentu k zavedení vnitrostátních 
prohlášení o řízení, která budou 
předkládat všechny členské státy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
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a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít odpovědnost 
a že by měly ctít svůj závazek přijatý 
v předcházející interinstitucionální 
dohodě, který se týká používání 
finančních prostředků EU na náležité 
politické úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; trvá na tom, že 
členské státy by při správě finančních 
prostředků měly za ně převzít 
odpovědnost;

26. zdůrazňuje, že zlepšení finančního 
řízení v Unii musí být podpořeno pečlivým 
sledováním pokroku v Komisi 
a v členských státech; má za to, že členské 
státy by při správě finančních prostředků 
měly za ně převzít odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. žádá Účetní dvůr, aby přezkoumal 
nejen správnost výdajů EU, ale také jejich 
účinnost; vzhledem k potřebě zvýšit 
účinnost žádá Komisi, aby vytvořila 
širokou pracovní skupinu pro 
zjednodušení pravidel v oblasti dotací EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje potřebu zabývat se 
trendem rostoucí úrovně neuhrazených 
závazků (RAL); připomíná, že úroveň 
RAL dosáhne na konci roku 2013 výše 
217 mld. EUR; konstatuje, že určitá 
úroveň RAL je při provádění víceletých 
programů nevyhnutelná, avšak 
zdůrazňuje, že existence neuhrazených 
závazků pojmově vyžaduje provedení 
odpovídajících plateb; nesouhlasí proto 
s přístupem Rady spočívajícím 
v rozhodování o úrovni plateb a priori, bez 
zohlednění přesného posouzení 
skutečných potřeb; v rámci celého 
ročního rozpočtového procesu v příštím 
VFR tudíž učiní maximum pro snížení 
nesouladu mezi prostředky a závazky na 
platby prostřednictvím náležitého 
navýšení úrovně plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. domnívá se, že žádný z orgánů EU 
nevnímá dostatečně naléhavě potřebu 
dosáhnout kladného prohlášení 
o věrohodnosti ze strany Účetního dvora 
a naléhá na oba orgány, aby se více 
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přičinily o zajištění důvěry občanů EU ve 
výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a lepší, nikoli 
početnější, kontroly jsou nezbytné pro 
zvýšení efektivnosti a účelnosti finančních 
prostředků EU;

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU, a to 
při zahrnutí správních mechanismů 
i vnitrostátních parlamentů; dále věří, že 
lepší řízení a lepší, nikoli početnější, 
kontroly jsou nezbytné pro zvýšení 
efektivnosti a účelnosti finančních 
prostředků EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a lepší, nikoli 
početnější, kontroly jsou nezbytné pro 
zvýšení efektivnosti a účelnosti finančních 

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení, méně byrokracie
a lepší, nikoli početnější, kontroly jsou 
nezbytné pro zvýšení efektivnosti 
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prostředků EU; a účelnosti finančních prostředků EU; 
zdůrazňuje, že riziko chyby se může zvýšit, 
pokud pravidla, jež mají být dodržována,
budou složitá a nejasná, což povede také 
k menší transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a lepší, nikoli 
početnější, kontroly jsou nezbytné pro 
zvýšení efektivnosti a účelnosti finančních 
prostředků EU;

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a transparentnost 
a lepší, nikoli početnější, kontroly jsou 
nezbytné pro zvýšení efektivnosti 
a účelnosti finančních prostředků EU; v 
tomto ohledu je nutné nalézt rovnováhu 
mezi úrovní kontroly a jejími náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 

27. je pevně přesvědčen, že posouzení 
silných a slabých stránek řídících 
a kontrolních systémů každého členského 
státu v jednotlivých oblastech politiky je 
nezbytné pro zlepšení kvality správy 
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a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a lepší, nikoli 
početnější, kontroly jsou nezbytné pro 
zvýšení efektivnosti a účelnosti finančních 
prostředků EU;

a kontroly finančních prostředků EU; dále 
věří, že lepší řízení a lepší, nikoli 
početnější, kontroly jsou nezbytné pro 
zvýšení efektivnosti a účelnosti finančních 
prostředků EU, a to rovněž s ohledem na 
míru jejich využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Reimer Böge, László Surján za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje význam právní jistoty 
a rozpočtové kontinuity pro úspěšné 
provádění víceletých politik a programů; 
je tudíž přesvědčen, že by se pravidla 
během programových období neměla 
měnit bez řádného odůvodnění 
a náležitého posouzení dopadů, neboť to 
může vést k vyšším nákladům spojeným se 
změnou, pomalejšímu provádění 
a vyššímu riziku chyby;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Reimer Böge, László Surján za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. poukazuje zejména na skutečnost, že 
je v oblasti politiky soudržnosti EU 
potřeba zajistit určitou kontinuitu mezi 
programovými obdobími, pokud jde 
o vytvoření vnitrostátních řídících 
a kontrolních systémů, s cílem zabránit 
zbytečným průtahům při provádění 
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programů v rámci strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že institucionální kapacita 
je jedním z klíčových prvků pro úspěšný 
rozvoj, provádění a sledování politik 
Evropské unie; domnívá se tedy, že 
posílení institucionální a administrativní 
kapacity na národní, regionální a místní 
úrovni by mohlo podpořit strukturální 
změny a přispět k plynulému a úspěšnému 
čerpání zdrojů EU;

28. zdůrazňuje, že institucionální kapacita 
je jedním z klíčových prvků pro úspěšný 
rozvoj, provádění a sledování politik 
Evropské unie; domnívá se tedy, že 
posílení institucionální a administrativní 
kapacity na národní, regionální a místní 
úrovni a zapojení všech zúčastněných 
stran by mohlo podpořit strukturální 
změny a přispět k plynulému a úspěšnému 
čerpání zdrojů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že institucionální kapacita 
je jedním z klíčových prvků pro úspěšný 
rozvoj, provádění a sledování politik 
Evropské unie; domnívá se tedy, že 
posílení institucionální a administrativní 
kapacity na národní, regionální a místní 
úrovni by mohlo podpořit strukturální 
změny a přispět k plynulému a úspěšnému 
čerpání zdrojů EU;

28. zdůrazňuje, že institucionální kapacita 
je jedním z klíčových prvků pro úspěšný 
rozvoj, provádění a sledování politik 
Evropské unie; domnívá se tedy, že 
posílení institucionální, administrativní 
a dohledové kapacity na národní, 
regionální a místní úrovni by mohlo 
podpořit strukturální změny a přispět 
k plynulému a úspěšnému čerpání zdrojů 
EU;



AM\864450CS.doc 41/121 PE462.729v03-00

CS

Or. el

Pozměňovací návrh 272
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. žádá, aby bylo v příštím VFR zrušeno 
stávající administrativní překrývání 
a zdvojené struktury jak na unijní, tak na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby vyhodnotila 
stávající agentury a struktury na 
vnitrostátní i unijní úrovni s cílem zjistit 
tato zdvojení a zohlednit výsledky ve svých 
příslušných návrzích pro příští období;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Část III Politické priority
28b. je přesvědčen, že by VFR neměl být 
v žádném případě považován za pouhý 
nástroj omezující růst výdajů EU, za 
„účetní rozvahu“ s velmi malou 
flexibilitou pro přizpůsobení se 
nepředvídaným a měnícím se politickým 
a hospodářským podmínkám, ale spíše za 
jeden z hlavních nástrojů, který 
zviditelňuje kroky Evropské unie tím, že 
odráží její politické ambice; trvá na tom, 
že toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud 
bude VFR účinně cílit na své politické 
priority a poskytovat přiměřené finanční 
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prostředky; domnívá se, že rozpočet EU by 
se měl zaměřit na financování „veřejných 
statků“, jež řeší přeshraniční výzvy 
v oblastech, jako je vzdělávání, výzkum, 
inovace, infrastruktura a životní 
prostředí; je přesvědčen, že tyto investice 
mohou vytvářet přidanou hodnotu ve 
srovnání s nekoordinovaným 
financováním z vnitrostátních rozpočtů 
a postupem času přispět ke stabilizaci 
hospodářství EU a udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rozpočet podporující nové pravomoci na 
základě Lisabonské smlouvy

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 276
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné
finanční zdroje;

29. je si vědom skutečnosti, že vstup 
Lisabonské smlouvy v platnost posiluje 
politiky Unie a dává Unii nové významné 
pravomoci; zdůrazňuje, že to vyžaduje 
tvůrčí přístup ke stávajícím finančním 
zdrojům;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti změny klimatu, 
energetiky, mládeže, vnější činnosti, 
trestního soudnictví, civilní ochrany,
vesmíru, cestovního ruchu a sportu; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, snižování 
chudoby, sportu, vesmíru, změny klimatu, 
energetiky, cestovního ruchu a civilní 
ochrany; zdůrazňuje, že to vyžaduje 
dostatečné finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 29. připomíná, že vstup Lisabonské 
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smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, mládeže, 
sportu, vesmíru, změny klimatu, 
energetiky, civilní ochrany a cestovního 
ruchu; zdůrazňuje, že to vyžaduje 
dostatečné a jasně definované finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci,
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, občanství 
a základních práv, sportu, vesmíru, změny 
klimatu, energetiky, cestovního ruchu 
a civilní ochrany; aby byla Unie schopna 
tyto nové pravomoci řádně vykonávat, 
měly by jí být poskytnuty dostatečné 
finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 

29. poukazuje na to, že Lisabonská 
smlouva dává EU nové významné 
pravomoci, zejména v oblasti vnější 
činnosti, sportu, vesmíru, změny klimatu, 
energetiky, cestovního ruchu a civilní 
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cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

ochrany; zdůrazňuje však, že je potřeba 
zohlednit pokrok a hospodářskou 
a sociální soudržnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky 
a orgány Unie a dává Unii nové významné 
pravomoci, zejména v oblasti vnější 
činnosti, sportu, vesmíru, změny klimatu, 
energetiky, cestovního ruchu a civilní 
ochrany; zdůrazňuje, že to vyžaduje 
dostatečné finanční zdroje získané ze 
skutečných vlastních zdrojů EU;
sdružením vnitrostátních výdajů v těchto 
oblastech na úrovni EU by velikost 
rozpočtu EU dosáhla kritické úrovně pro 
to, aby byl euru poskytnut samostatný 
rozpočtový prostor na úrovni politické 
organizace, kde je vydáváno, a aby 
uspokojil obrovské investiční potřeby EU, 
a umožnilo se tak členským státům 
výrazné snížení jejich výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
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a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje ve stávajících i nových 
oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 285
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje; trvá na tom, že by Komise 
měla zvážit územní rozměr ve všech 
politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
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zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje; trvá na tom, že by Komise 
měla zvážit územní rozměr ve všech 
politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje;

29. připomíná, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a dává Unii nové významné pravomoci, 
zejména v oblasti vnější činnosti, sportu, 
vesmíru, změny klimatu, energetiky, 
cestovního ruchu a civilní ochrany; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje dostatečné 
finanční zdroje; připomíná v této 
souvislosti článek 311 SFEU, který 
požaduje, aby si Unie zajistila prostředky 
nezbytné pro dosažení svých cílů a pro 
provádění svých politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že řadě oblastí, jako jsou 
inovace, výzkum a vývoj, strategické 
investice do transevropských sítí v oblasti 
infrastruktury a zahraniční politika je 
potřeba přiznat vyšší prioritu za účelem 
naplnění stávajících a budoucích 
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politických a hospodářských výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. připomíná, že Lisabonská smlouva 
zahrnuje nová průřezová ustanovení, jež 
se vztahují na všechny politiky EU, a že 
VFR tudíž musí podporovat rovnost mezi 
ženami a muži, zaručit přiměřenou 
sociální ochranu a bojovat proti 
sociálnímu vyloučení a antidiskriminaci; 
zdůrazňuje, že tyto povinnosti by se měly 
opírat o dostatečné finanční zdroje a že by 
měly být zohledněny ve všech činnostech 
a politikách financovaných z rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 
2020 by měla být základem politiky pro 
další víceletý finanční rámec; současně 
zastává názor, že strategie Evropa 2020 
není univerzální strategií pokrývající 
všechny oblasti politiky EU; zdůrazňuje, 
že ostatní strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím 
VFR také řádně zohledněny;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 291
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že ostatní 
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny; 

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
nepokrývá všechny oblasti politiky EU; 
zdůrazňuje, že ostatní strategie vycházející 
ze Smlouvy a sledující jiné cíle musí být 
v příštím VFR také řádně zohledněny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 292
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 
2020 by měla být základem politiky pro 
další víceletý finanční rámec; současně 
zastává názor, že strategie Evropa 2020 
není univerzální strategií pokrývající 
všechny oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že 
ostatní strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny;

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
není univerzální strategií pokrývající 
všechny oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že 
ostatní strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
řádně zohledněny;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že ostatní
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny;

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že 
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle nebo jinou logiku musí 
být v příštím VFR také řádně zohledněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že ostatní 
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny;

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být hlavním základem politiky pro 
další víceletý finanční rámec; současně 
zastává názor, že strategie Evropa 2020 
není univerzální strategií pokrývající 
všechny oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že 
ostatní strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že ostatní 
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny;

30. je přesvědčen, že strategie Evropa 2020 
by měla být základem politiky pro další 
víceletý finanční rámec; současně zastává 
názor, že strategie Evropa 2020 není 
univerzální strategií pokrývající všechny 
oblasti politiky EU; zdůrazňuje, že ostatní 
strategie vycházející ze Smlouvy 
a sledující jiné cíle musí být v příštím VFR 
také řádně zohledněny, a to zejména 
v oblastech sociální politiky, zemědělství, 
rybolovu, průmyslu a výzkumu a vývoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje, že strategie Evropa 2020 
není určena pouze pro krátkodobý 
hospodářský růst a finanční stabilitu, ale 
také pro dlouhodobější strukturální 
přeměnu na udržitelnější 
a nízkouhlíkovou cestu růstu založenou 
na účinnějším využívání zdrojů;
zdůrazňuje však také, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje, že současný obsah strategie 
Evropa 2020, např. její hlavní cíle, stěžejní 
návrhy, problematické oblasti a ukazatele, 
mají stále velmi obecnou povahu, a vyzývá 
Komisi, aby předložila konkrétnější 
návrhy; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů a politik 
s osvědčenými mechanismy plnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje, že současný obsah strategie 
Evropa 2020, např. její hlavní cíle, stěžejní 
návrhy, problematické oblasti a ukazatele, 
mají stále velmi obecnou povahu; 
zdůrazňuje, že soubor těchto iniciativ by 
bylo možné realizovat jen pomocí 
konkrétních závazků členských států 
v jejich národních programech reforem 
a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů; domnívá se, že se 
jedná pouze o opakování Lisabonské 
strategie a že jako taková je odsouzena 
k opětovnému neúspěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje, že současný obsah strategie 
Evropa 2020, např. její hlavní cíle, stěžejní 
návrhy, problematické oblasti a ukazatele, 
mají stále velmi obecnou povahu; 
zdůrazňuje, že soubor těchto iniciativ by 
bylo možné realizovat jen pomocí 
konkrétních závazků členských států 
v jejich národních programech reforem 
a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 301
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů;

31. zdůrazňuje však, že současný obsah 
strategie Evropa 2020, např. její hlavní 
cíle, stěžejní návrhy, problematické oblasti 
a ukazatele, mají stále velmi obecnou 
povahu; zdůrazňuje, že soubor těchto 
iniciativ by bylo možné realizovat jen 
pomocí konkrétních závazků členských 
států v jejich národních programech 
reforem a konkrétních a konzistentních 
legislativních návrhů, jakož i závazků 
regionů s legislativními pravomocemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. potvrzuje důležitost toho, aby různé 
evropské iniciativy dosáhly jednoho 
z hlavních cílů strategie Evropa 2020, a to 
dosažení 75% úrovně zaměstnanosti: 
odborná příprava a další profesní 
příprava jako součást komplexní strategie 
celoživotního učení, opatření pro nalezení 
zaměstnání (prvního či dalších) a opatření 
pro vyloučení segregace na základě 
pohlaví a zachování výdělečné schopnosti; 
zdůrazňuje, že jsou potřebné další 
rozpočtové finanční prostředky na 
financování těchto opatření;

Or. de
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Pozměňovací návrh 303
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. domnívá se, že oživení jednotného 
trhu je zásadním prvkem strategie EU 
2020, jež posiluje součinnost mezi jejími 
různými stěžejními iniciativami;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 
2020 může být důvěryhodná jen tehdy, 
bude-li náležitě financována; požaduje, 
aby další VFR odrážel ambice strategie 
Evropa 2020 a požadavky Komise 
a členských států vytvořit důvěryhodný 
rámec financování, který zajistí zejména 
dostatečné finanční prostředky pro její 
stěžejní iniciativy; tvrdí v této souvislosti, 
že úkoly, zdroje a povinnosti musí být 
mezi Unií a jejími členskými státy jasně 
definovány a dobře sladěny; vyzývá 
Komisi, aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; domnívá se, že by
další VFR měl odrážet ambice strategie 
Evropa 2020 a požadavky Komise 
a členských států vytvořit důvěryhodný 
rámec financování; tvrdí v této souvislosti, 
že úkoly, zdroje a povinnosti musí být 
mezi Unií a jejími členskými státy jasně 
definovány a dobře sladěny; vyzývá 
Komisi, aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 306
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 
2020, přičemž v souvislosti s ní musí být 
sociální rozměr zohledněn v každém 
fondu EU a poskytnut v každém dílčím 
rozpočtu, a požadavky Komise a členských 
států vytvořit důvěryhodný rámec 
financování, který zajistí zejména 
dostatečné finanční prostředky pro její 
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sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

stěžejní iniciativy; tvrdí v této souvislosti, 
že úkoly, zdroje a povinnosti musí být 
mezi Unií a jejími členskými státy jasně 
definovány a dobře sladěny; vyzývá 
Komisi, aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména zásadní 
přehodnocení priorit VFR s cílem zajistit 
dostatečné finanční prostředky pro její 
stěžejní iniciativy; tvrdí v této souvislosti, 
že úkoly, zdroje a povinnosti musí být 
mezi Unií a jejími členskými státy, včetně 
místních a regionálních orgánů, jasně 
definovány a dobře sladěny; vyzývá 
Komisi, aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy, včetně místních 
a regionálních orgánů, jasně definovány 
a dobře sladěny; vyzývá Komisi, aby 
objasnila rozpočtové aspekty stěžejních 
iniciativ, protože tyto prioritní akční plány 
jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy, 
a jenž bude věnovat zvláštní pozornost 
rozvoji potřeb malých a středních 
podniků; tvrdí v této souvislosti, že úkoly, 
zdroje a povinnosti musí být mezi Unií 
a jejími členskými státy jasně definovány 
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protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

a dobře sladěny; vyzývá Komisi, aby 
objasnila rozpočtové aspekty stěžejních 
iniciativ, protože tyto prioritní akční plány 
jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. fi

Pozměňovací návrh 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 
2020, a vyjadřuje odhodlání spolupracovat 
s Komisí a členskými státy na vytvoření 
důvěryhodného rámce financování, který 
zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
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může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její hlavní cíle; tvrdí v této 
souvislosti, že úkoly, zdroje a povinnosti 
musí být mezi Unií a jejími členskými státy 
jasně definovány a dobře sladěny; vyzývá 
Komisi, aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; připomíná, že členské státy již 
rozhodly o svých vnitrostátních cílech 
a implicitně také o odpovídajících 
rozpočtových potřebách; vyzývá Komisi, 
aby objasnila rozpočtové aspekty 
stěžejních iniciativ, protože tyto prioritní 
akční plány jdou napříč všemi politikami 
financovanými z rozpočtu EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU;

32. zdůrazňuje navíc, že strategie EU 2020 
může být důvěryhodná jen tehdy, bude-li 
náležitě financována; požaduje, aby další 
VFR odrážel ambice strategie Evropa 2020 
a požadavky Komise a členských států 
vytvořit důvěryhodný rámec financování, 
který zajistí zejména dostatečné finanční 
prostředky pro její stěžejní iniciativy; tvrdí 
v této souvislosti, že úkoly, zdroje 
a povinnosti musí být mezi Unií a jejími 
členskými státy jasně definovány a dobře 
sladěny; vyzývá Komisi, aby objasnila 
rozpočtové aspekty stěžejních iniciativ, 
protože tyto prioritní akční plány jdou 
napříč všemi politikami financovanými 
z rozpočtu EU; vyzývá Komisi, aby rovněž 
objasnila, jaký druh financování má 
v úmyslu poskytnout evropským 
inovačním partnerstvím pro zajištění 
účinnosti jejich opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. je přesvědčen, že strategie Evropa 
2020 potřebuje další prvky, jež se 
v minulosti ukázaly jako úspěšné a které 
EU přiblíží jejím občanům a zviditelní ji 
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pro tyto občany s okamžitým pozitivním 
dopadem; zajištění okamžité přidané 
hodnoty v celé Unii a zachování 
jednotných programů – vzhledem k jejich 
jedinečné povaze – ve prospěch civilní 
společnosti, příjemců spolupracujících na 
regionální a místní úrovni, mladých lidí, 
spotřebitelů a sítí na ochranu zdraví 
a životního prostředí je nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. varuje, že rozvoj desetileté strategie 
Evropa 2020 vyžaduje dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby se zajistilo, že 
rozpočtové prostředky mohou být náležitě 
sladěny s nově vzniklými situacemi 
a prioritami;

33. varuje, že rozvoj desetileté strategie 
Evropa 2020 vyžaduje dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby se zajistilo, že 
rozpočtové prostředky mohou být náležitě 
sladěny s nově vzniklými situacemi 
a prioritami; zdůrazňuje, že strategie 
Evropa 2020 nemůže být považována za 
jediný politický aspekt příštího VFR;

Or. pl

Pozměňovací návrh 316
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rozpočet podporující správu 
ekonomických záležitostí

33a. upozorňuje na skutečnost, že krize 
poukázala na velkou strukturální 
nerovnováhu, jež postihla eurozónu 
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a v jejímž důsledku některé členské státy 
hromadí obchodní přebytky, zatímco jiné 
členské státy hromadí schodky; 
konstatuje, že tato situace nerovných 
podmínek hospodářské soutěže je 
doprovázena protirůstovými účinky 
měnové politiky, která je zaměřena 
výlučně na inflaci, jakož i procyklickou 
povahou Paktu o stabilitě a růstu; je tudíž 
přesvědčen, že krize státního zadlužení 
v eurozóně bude nakonec vyřešena pouze 
takovou správou ekonomických 
záležitostí, která bude řešit její 
strukturální a institucionální příčiny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 317
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. zdůrazňuje potřebu přijmout opatření 
s cílem zabránit nejistému zaměstnávání 
a posílit znovuzačlenění na trh práce, 
která by měla být – ve snaze vyrovnat se 
s demokratickými výzvami – doprovázena 
zahájením iniciativ pro lepší začlenění 
mladých lidí do pracovního života a pro 
podporu starších pracovníků 
prostřednictvím opatření na posilování 
zdraví a dovedností;

Or. de

Pozměňovací návrh 318
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 33 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33c. podporuje cíl trvale v Evropě snižovat 
počet osob žijících v chudobě nebo 
chudobou ohrožených a vyzývá 
k přiměřenému financování opatření, 
která je potřeba zohlednit v zájmu 
zajištění skutečného dosažení cílů 
strategie Evropa 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 33 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33d. konstatuje, že evropský rozpočet, 
a zejména jím financované politiky 
soudržnosti a strukturální fondy EU, se 
v kontextu hospodářské a finanční krize 
ukazuje jako nedostatečný pro to, aby 
zabránil rozšiřování nerovností mezi 
zeměmi, jakož i sociálních nerovností 
v evropské oblasti; vyzývá Komisi, aby 
předložila sdělení o doplňkovosti evropské 
dimenze v sociálních politikách, s návrhy, 
jež zaručí střednědobý a dlouhodobý 
výhled sociální konvergence mezi občany-
rezidenty EU; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 33 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33e. domnívá se, že SZP a SRP vyžadují 
rozsáhlé změny, přičemž si musí uchovat 
své základní hodnoty v zájmu podpory 
výroby a investic, vytváření pracovních 
míst a hospodářské, sociální 
a environmentální udržitelnosti a v zájmu 
podpory malých a středních zemědělských 
a jiných podniků, družstev a jiných 
sociálních organizací, a to při zohlednění 
specifických charakteristik každého 
členského státu, ochrany potravinové 
bezpečnosti a soběstačnosti a zrušení 
vývozních dotací; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 321
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 33 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33f. domnívá se, že je životně důležité 
navýšit prostředky pro Fond soudržnosti 
a strukturální fondy, zejména pro ESF 
a pro programy, jako je program 
Progress, přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost zaměstnávání s právy, rovným 
právům a příležitostem a boji za vymýcení 
chudoby; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 322
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 33 g (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33g. považuje za životně důležité zajistit 
zohledňování rovnosti žen a mužů ve 
všech rozpočtových okruzích a poskytovat
větší podporu a větší investice v této 
oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 323
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 33 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33h. považuje za životně důležité zvýšit 
podporu investic do infrastruktury, 
sociálních zařízení, výzkumu, inovací 
a rozvoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 324
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 33 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33i. považuje za životně důležité omezit 
vojenské výdaje a výdaje na vnější 
zastoupení, včetně agentury FRONTEX;

Or. pt

Pozměňovací návrh 325
Frank Engel, Othmar Karas



PE462.729v03-00 68/121 AM\864450CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 33 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33j. připomíná, že evropská měna byla 
vytvořena bez reálného hospodářského 
sblížení států, jež usilovaly o jeho 
zavedení, a při neexistenci rozpočtu Unie, 
který by byl dostatečně velký na to, aby 
mohl sám zajistit zavedení měny; má za 
to, že takový rozpočet by vyžadoval 
nahrazení významných částí stávajících 
výdajů členských států výdaji Unie z jejích 
vlastních rozpočtových zdrojů; domnívá 
se, že by to dále vyžadovalo odpovídající 
opatření ve smyslu politické unie, aby se 
zajistila soudržnost a sbližování politik 
Unie a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
současného evropského mechanismu 
finanční stabilizace musí být až 60 miliard 
EUR záruk za úvěry pokryto rezervou mezi 
stropem vlastních zdrojů a ročními výdaji 
z rozpočtu; upozorňuje na další závazky 
dohodnuté v rámci střednědobé finanční 
pomoci nečlenským státům eurozóny, které 
musí být kryty stejnou rezervou;

34. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
současného evropského mechanismu 
finanční stabilizace, který již nebude od 
roku 2013 existovat, musí být až 60 
miliard EUR záruk za úvěry pokryto 
rezervou mezi stropem vlastních zdrojů 
a celkovým stropem VFR; upozorňuje na 
další závazky dohodnuté v rámci 
střednědobé finanční pomoci nečlenským 
státům eurozóny, které musí být kryty 
stejnou rezervou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
současného evropského mechanismu 
finanční stabilizace musí být až 60 miliard 
EUR záruk za úvěry pokryto rezervou mezi 
stropem vlastních zdrojů a ročními výdaji 
z rozpočtu; upozorňuje na další závazky 
dohodnuté v rámci střednědobé finanční 
pomoci nečlenským státům eurozóny, které 
musí být kryty stejnou rezervou;

34. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 
současného evropského mechanismu 
finanční stabilizace musí být až 60 miliard 
EUR záruk za úvěry pokryto rezervou mezi 
stropem vlastních zdrojů a ročními výdaji 
z rozpočtu; upozorňuje na další závazky 
dohodnuté v rámci střednědobé finanční 
pomoci nečlenským státům eurozóny, které 
musí být kryty stejnou rezervou; dochází 
k závěru, že by toho v praxi v případě 
nutnosti pravděpodobně nebylo možné 
dosáhnout, a že tudíž bude nutné vytvořit 
vhodný mechanismus zapojení rozpočtu 
EU do systému záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy v souladu 
se zásadou metody Společenství 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace; je 
přesvědčen, že by se evropský semestr měl 
zaměřit na zlepšení součinnosti mezi 
evropskými a vnitrostátními veřejnými 
investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy, čímž se 
sníží nutnost využít mechanismus finanční 
stabilizace;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy,
a zajišťoval tak lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby 
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny, čímž se sníží nutnost 
využít mechanismus finanční stabilizace;

35. žádá, aby evropský semestr zajistil 
lepší rozpočtovou koordinaci a součinnost 
mezi Unií a členskými státy, a zvýšil tak 
evropskou přidanou hodnotu; žádá, aby
evropský semestr také zvýšil hospodářskou 
koordinaci mezi členskými státy 
a zajišťoval lepší správu ekonomických 
záležitostí eurozóny a členských států, jež 
mají v úmyslu k eurozóně přistoupit, čímž 
se sníží nutnost využít mechanismus 
finanční stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin
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Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá, aby byla v souladu se 
vzorovou úmluvou uspořádána 
konference o evropských ekonomických 
záležitostech, která podpoří posílenou 
kontrolu a koordinaci hospodářské 
politiky, včetně harmonizace daňové 
politiky; je přesvědčen, že by v této 
souvislosti měly být posouzeny také nové 
rozpočtové příjmy, inovativní nástroje 
financování, jako jsou například daň 
z finančních transakcí, eurobondy 
a projektové dluhopisy, a plné začlenění 
evropského mechanismu stability do 
právního rámce Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. vybízí k tomu, aby byl evropský 
mechanismus finanční stabilizace po roce 
2013 organizován na čistě mezivládním 
základě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 335
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. bere na vědomí, že evropský 
mechanismus finanční stabilizace po roce 
2013 bude organizován na čistě 
mezivládním základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. poukazuje na to, že je evropský 
mechanismus finanční stabilizace po roce 
2013 organizován na čistě mezivládním 
základě; upozorňuje na nedostatek 
demokratické kontroly a odpovědnosti 
u mezivládního přístupu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; zdůrazňuje výhody zohlednění 
metody Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; zdůrazňuje výhody zohlednění 
metody Unie; domnívá se, že by to mohlo 
vést ke změně rozhodnutí o vlastních 
zdrojích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský 
mechanismus finanční stabilizace po roce 
2013 organizován na čistě mezivládním 
základě; upozorňuje na nedostatek 
demokratické kontroly a odpovědnosti 
u mezivládního přístupu; domnívá se, že by 
v systému záruk měla být vytvořena vazba 
pro případný zásah z rozpočtu Unie
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu k evropskému mechanismu 
stability; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie, který 
zahrnuje změnu postoje EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly, odpovědnosti a vynucování 
u mezivládního přístupu; domnívá se, že 
by v systému záruk měla být vytvořena 
vazba pro případný zásah z rozpočtu 
Společenství a zdůrazňuje výhody 
zohlednění metody Unie; domnívá se, že 
by to mohlo vést ke změně rozhodnutí 
o vlastních zdrojích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje výhody zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

36. odmítá, aby byl evropský mechanismus 
finanční stabilizace po roce 2013 
organizován na čistě mezivládním základě; 
upozorňuje na nedostatek demokratické 
kontroly a odpovědnosti u mezivládního 
přístupu; domnívá se, že by v systému 
záruk měla být vytvořena vazba pro 
případný zásah z rozpočtu Unie 
a zdůrazňuje nutnost zohlednění metody 
Unie; domnívá se, že by to mohlo vést ke 
změně rozhodnutí o vlastních zdrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. je přesvědčen, že úroveň veřejného 
dluhu, která se v eurozóně v průměru blíží 
100 % HDP, nemůže být snížena na 
důvěryhodnou úroveň, pokud se státy 
nebudou ochotny vzdát významné části 
svých vnitrostátních výdajů a příslušných 
politik; bez výrazného snížení úrovně 
dluhu by se pak vleklá dluhová krize 
mohla stát strukturální krizí eura; pouhé 
snížení deficitů v budoucnosti nebude 
postačující, neboť dluhy budou nadále 
narůstat, byť pomalejším tempem; snížení 
zadlužení vyžaduje důsledné vykazování 
rozpočtových přebytků, kterých evropské 
státy vzhledem k neexistenci 
konkurečních výhod vůči jiným regionům 
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světa nebudou schopny dosáhnout, natož 
udržet; jedinou cestou z této obtížné 
situace bude skutečný přesun pravomocí 
a výdajů na Unii v oblastech zahraniční 
a bezpečnostní politiky, kontroly hranic, 
energetických rozvodných sítí, dopravní 
infrastruktury, rozvojové spolupráce 
a výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. znovu opakuje, že měnová suverenita 
musí být nutně založena na suverenitě 
rozpočtové a hospodářské; vyzývá proto 
k silnější politicky integrované Unii 
podepřené dostatečným kritickým 
objemem finančních prostředků s cílem 
zaručit silný rozpočtový rámec pro trvalou 
stabilitu eura; konstatuje, že rozpočet EU 
o dostatečném objemu je jediným 
faktorem, který zaručí měnovou stabilitu 
a zabrání neplnění závazků států 
v dlouhodobém horizontu, neboť 
záchranné operace pro dotčené státy 
nejsou životaschopnou možností a musí 
být do budoucna vyloučeny; je toho 
názoru, že eurozóně a EU zajistí 
rozpočtovou stabilitu požadovanou pro 
překonání dluhové krize pouze 
strukturální navýšení rozpočtu EU během 
příštího programového období, které bude 
pokryto vlastními zdroji a provedeno 
současně s restrukturalizací vnitrostátních 
rozpočtů, jež umožní důvěryhodnou 
daňovou konsolidaci prostřednictvím 
upuštění od výdajů, které již nejsou 
potřebné, neboť výdaje na evropské 
úrovni jsou v kritických oblastech 
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účinnější než zavádění sociálních škrtů, 
které jsou z demokratického hlediska 
neudržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. zdůrazňuje značné rozdíly v přístupu 
žen a mužů k příležitosti ovlivňovat 
hospodářské struktury, ale i vytvářet 
finanční, měnovou a obchodní politiku 
a další hospodářské politiky i daňové 
systémy a pravidla, kterými se řídí mzdy, 
neboť ženy jsou v oblasti hospodářského 
rozhodování slabě zastoupeny,

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 36 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace
36d. je přesvědčen, že by EU měla své 
výdaje soustředit do oblastí, jež stimulují 
náš hospodářský růst 
a konkurenceschopnost, jako je tomu 
například v oblasti výzkumu a vývoje; je 
rovněž přesvědčen, že úspěšný výzkum, 
inovace a rozvoj musí zároveň napomáhat 
při řešení zásadních společenských otázek 
dneška, včetně změny klimatu, efektivního 
využívání zdrojů, zdraví a stárnoucí 
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populace, řízení měst a mobility, potravin 
a vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 36 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36e. podporuje vydávání eurobondů 
jakožto způsob řízení části veřejného 
dluhu, a to vzhledem k evropské přidané 
hodnotě a úsporám z rozsahu, jež mohou 
z této iniciativy vzejít, a to by napomohlo 
posílit likviditu a podnítit hospodářský 
růst;

Or. el

Pozměňovací návrh 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 36 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36f. bere na vědomí eurobondy, na něž je 
stále více poukazováno jako na jednotný 
nástroj pro řízení dluhů, a veškeré 
nedávné návrhy a iniciativy v tomto 
smyslu; vyzývá Evropskou radu a Komisi, 
aby daly nezbytný politický signál pro 
šetření Komise týkající se budoucího 
systému eurobondů s cílem stanovit 
podmínky, v rámci kterých by takový 
systém byl přínosný pro všechny 
zúčastněné členské státy a pro eurozónu 
jako celek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 348
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 36 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36g. naléhavě žádá, aby zjištění a kontrola 
pozemních a námořních hranic, jakož 
i zeměpisných a hospodářských hranic 
zemí EU, byly zahrnuty do Paktu pro 
euro, čímž bude poskytnuta ochrana 
evropské produkci vůči produktům 
pašovaným z východních zemí s vysokým 
podílem lidské práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat veřejné a soukromé úsilí 
k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž 
jsou výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), aby se 
podařilo vytvořit Evropský výzkumný 
prostor a „Unii inovací“;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že je třeba – na 
evropské i vnitrostátní úrovni – více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 352
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
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a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“; sdružením vnitrostátních výdajů 
by rozpočet EU mohl dosáhnout 
kritického množství a nezbytných úspor 
z rozsahu a zároveň omezit překrývání, 
rozptylování a plýtvání nezbytně 
potřebných finančních prostředků; je 
pevně přesvědčen, že hlavní úsilí EU 
v oblasti výzkumu a vývoje by mělo 
vycházet z rozpočtu EU, což by zároveň 
umožnilo členským státům snížit potřebu 
vnitrostátních finančních prostředků pro 
výzkum a vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle, jímž jsou 
výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), aby se 
podařilo vytvořit Evropský výzkumný 
prostor a „Unii inovací“; zdůrazňuje dále, 
že je potřeba zajistit bezpečnost na 
pracovišti pro osoby pracující v oblasti 
výzkumu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 354
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 37



AM\864450CS.doc 83/121 PE462.729v03-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“; vyzývá Komisi, Radu a Evropský 
parlament, aby se neprodleně dohodly na 
zvláštním plánu, jak dosáhnout tohoto 
cíle, a poukazuje na velký ekonomický 
závazek, který tento cíl, který dosáhne 
výše 120 mld. EUR, bude znamenat jak 
pro rozpočet EU a vnitrostátní rozpočty, 
tak pro soukromý sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle, jímž jsou 
výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), aby se 
podařilo vytvořit Evropský výzkumný 
prostor a „Unii inovací“; v tomto ohledu 
vyzývá Komisi, aby v souladu se zásadou 
evropské přidané hodnoty a prioritami 
strategie EU 2020 vypracovala plán 
s cílem stanovit priority v oblasti výdajů 
v odvětví výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Richard Ashworth
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Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž jsou výdaje na výzkum 
a vývoj ve výši 3 % hrubého domácího 
produktu (HDP), aby se podařilo vytvořit 
Evropský výzkumný prostor a „Unii 
inovací“;

37. je přesvědčen, že v Evropě je třeba více 
koordinovat úsilí k dosažení cíle, jímž jsou 
výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3 % 
hrubého domácího produktu (HDP), aby se 
podařilo vytvořit Evropský výzkumný 
prostor a „Unii inovací“; je přesvědčen, že 
v příštím VFR by měly být rozpočtové 
zdroje více soustředěny do oblastí, v nichž 
by EU mohla mít podstatnou konkurenční 
výhodu, jako je například výroba energie 
a informační a komunikační technologie, 
má-li být Evropa opět 
konkurenceschopná;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. zdůrazňuje, že stěžejní iniciativa 
Unie inovací, která je zatím 
nejvýznamnějším a konkrétním pokusem 
o zavedení strategické, integrované 
evropské inovační politiky, jejíž úspěch 
ovšem závisí na plné spolupráci členských 
států, na tom, jak ji členské státy budou 
provádět, na dostatečně finanční podpoře 
ze strany Unie, členských států 
a soukromých partnerů a na celostním, 
dlouhodobě stabilním a podpůrném 
regulačním rámci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. doufá, že evropská inovační 
partnerství zavedená stěžejní iniciativou 
„Unie inovací“ obdrží přiměřenou 
podporu a zajistí široké zapojení všech 
zúčastněných stran; 

Or. it

Pozměňovací návrh 359
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. uznává úlohu měst při formování, 
přilákání a udržení vysoce 
kvalifikovaných talentovaných lidí, jež 
Evropa potřebuje pro zvýšení 
konkurenceschopnosti a rozvoj inovací; 
zdůrazňuje význam inovací v sociální 
oblasti a veřejném sektoru, společně 
s technologickou inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 37 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37d. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
výzkum založený na technologiích 
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prokázal, že je zaměřen na přínos ke 
zmírnění změny klimatu a k přizpůsobení 
se jejím následkům, k omezení využívání 
neobnovitelných zdrojů energie a ke 
snížení poptávky po energii, zejména ve 
vysoce vyspělých ekonomikách Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 
2013, a to na 8. rámcový program 
výzkumu; zdůrazňuje, že toto zvýšení 
prostředků musí být spojeno s přístupem, 
který je více orientován na výsledky 
a výkonnost, a s radikálním 
zjednodušením postupů financování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 

38. poukazuje na důležitost výzkumu 
a inovací při zrychlování přechodu na 
udržitelné hospodářství, a zdůrazňuje
proto nutnost posílit, stimulovat a zajistit 
financování výzkumu a vývoje v Unii 
prostřednictvím významného navýšení 
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musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

příslušných výdajů od roku 2013, a to na 8. 
rámcový program výzkumu; zdůrazňuje, že 
toto zvýšení prostředků musí být spojeno 
s radikálním zjednodušením postupů 
financování; připomíná, že jedním 
z hlavních problémů v oblasti evropského 
výzkumu a inovací je skutečnost, že 
výsledky nejsou účinně přenášeny na trh; 
v tomto ohledu zdůrazňuje význam 
bezproblémové spolupráce různých fondů 
na zajištění tohoto přenosu; vyzývá 
Komisi, aby provedla relevantní úpravy, 
aby se příslušné fondy mohly vzájemné 
doplňovat, je-li to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu, vývoje 
a inovací v Unii prostřednictvím navýšení 
příslušných výdajů od roku 2013, 
například na 8. rámcový program 
výzkumu, avšak se zvláštním ohledem na 
malé a střední podniky také na politiku 
soudržnosti; zdůrazňuje, že to musí být 
spojeno s radikálním zjednodušením 
postupů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím postupného
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
s cílem dosáhnout jejich zdvojnásobení, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování, jakož i s větším zaměřením 
na špičkový a hraniční výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu, inovací
a vývoje v Unii prostřednictvím 
významného navýšení příslušných výdajů 
od roku 2013, a to na 8. rámcový program 
výzkumu; zdůrazňuje, že toto navýšení 
financování, nejlépe zdvojnásobením 
rozpočtu, musí posílit udržitelný růst 
a hospodářskou soutěž prostřednictvím 
excelence, a kromě toho budování cesty k
excelenci prostřednictvím specifických 
opatření na podporu budování kapacit 
v oblasti výzkumu a inovací v Evropě;
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování, což povede k vyššímu podílu 
rizikového kapitálu, např. pro malé 
a střední podniky; zdůrazňuje potřebu 
vyjmout malé a střední podniky 
z některých administrativních povinností, 
což sníží byrokratickou zátěž pro tyto 
podniky a podpoří inovace 
prostřednictvím snazšího přístupu 
k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků, jež 
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musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

by mělo vést až ke zdvojnásobení částek 7. 
rámcového programu, musí být spojeno 
s přístupem, který je více orientován na 
výsledky a výkonnost, a s radikálním 
zjednodušením postupů financování a že 
cílem tohoto úsilí je vyloučit slepé uličky 
vnitřní konkurence a zaměřit 
konkurenceschopnost evropského 
výzkumu, inovací a rozvoje na konkurenci 
odjinud;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování; zdůrazňuje význam vytváření 
pobídek pro komercializaci produktů 
výzkumu a vývoje; vyzývá k zajištění 
přístupu menších výzkumných ústavů, 
podniků a organizací občanské 
společnosti k financování výzkumu 
a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
s kritérii, která prokazují větší 
udržitelnost, a s radikálním zjednodušením 
postupů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování; zdůrazňuje, že více než 
čtvrtina celkových finančních prostředků, 
jež jsou ve stávajícím programovém 
období vyčleněny na soudržnost, je určena 
na investice do výzkumu, vývoje a inovací, 
a zdůrazňuje, že katalytická úloha, již 
může politika soudržnosti EU v tomto 
ohledu hrát v příštím VFR, by měla 
pokračovat a měla by být posílena;
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Or. en

Pozměňovací návrh 371
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování;

38. zdůrazňuje nutnost posílit, stimulovat 
a zajistit financování výzkumu a vývoje 
v Unii prostřednictvím významného 
navýšení příslušných výdajů od roku 2013, 
a to na 8. rámcový program výzkumu; 
zdůrazňuje, že toto zvýšení prostředků 
musí být spojeno s přístupem, který je více 
orientován na výsledky a výkonnost, 
a s radikálním zjednodušením postupů 
financování, zejména s cílem podněcovat 
úsilí malých a středních podniků v oblasti 
výzkumu a vývoje;

Or. fi

Pozměňovací návrh 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje potřebu zjednodušit 8. 
rámcový program ve snaze omezit 
byrokracii, a zpřístupnit jej tak více pro 
malé a střední podniky; v tomto ohledu 
dále zdůrazňuje potřebu zrušit velké 
množství kategorií v 7. rámcovém 
programu, do nichž by měly finanční 
prostředky směřovat, a místo toho se 
zaměřit na menší počet komplexnějších 
kategorií, čímž by se zvýšila dostupnost 8. 
rámcového programu; navrhuje rovněž 
výrazně zkrátit dobu mezi podáním žádosti 
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a čerpáním, snížit počet pravidelných 
zpráv o stavu financí a najít novou a lepší 
rovnováhu mezi rizikem a kontrolou; 
poukazuje na potřebu vyjmout malé 
a střední podniky z některých 
administrativních požadavků, a to 
snížením byrokratické zátěže a podporou
inovací prostřednictvím snazšího přístupu 
k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 38 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38b. je znepokojen nízkou mírou 
využívání finančních prostředků EU 
evropskou vědeckou komunitou; vyzývá 
Komisi, aby pokračovala v úsilí o nalezení 
rovnováhy mezi vzájemně si odporujícími 
požadavky na snížení administrativní 
zátěže a zjednodušení přístupu 
k finančním tokům pro pracovníky ve 
výzkumu a malé a střední podniky, 
zároveň se zachováním dostatečné 
rozpočtové kontroly; vítá v tomto ohledu 
konzultaci Komise k hlavním zlepšením 
v oblasti financování výzkumu a inovací 
v EU ve snaze zjednodušit čerpání, zvýšit 
vědecký a ekonomický dopad a zlepšit 
efektivnost vynaložených prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler
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Návrh usnesení
Bod 38 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38c. vyzývá k vytvoření silnější vazby mezi 
základním výzkumem a průmyslovými
inovacemi a mezi inovacemi a výrobním 
procesem; je přesvědčen, že je třeba 
zohlednit celý inovační řetězec od 
hraničního výzkumu přes technický 
rozvoj, předvedení, šíření, zhodnocení 
výsledků až po rychlé začleňování 
výsledků výzkumu na trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 38 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38d. vyzývá Komisi, aby přijala celistvý 
jednotný politický rámec pro podporu 
financování inovací s jednotnými 
pravidly, aby zlepšila součinnost 
a sloučila programy na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací, kde to bude možné, a aby 
podporovala inovace prostřednictvím 
nasměrování strukturálních finančních 
prostředků a části finančních prostředků 
na společnou zemědělskou politiku do 
inovací a prostřednictvím podpory větší 
míry zapojení finančního sektoru; 
opakovaně vyzývá členské státy, aby své 
příjmy ze systému ETS věnovaly na 
opatření spojená s klimatem a na inovace
v oblasti účinnosti zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 38 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38e. kritizuje, že je v současné době 
v rámci finančních prostředků na výzkum 
vynakládáno více finančních prostředků 
na výzkum v oblasti jaderné energie než 
na výzkum v oblasti nejaderné energie; je 
přesvědčen, že energetická účinnost 
a obnovitelné energetické technologie by 
měly být hlavními prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 38 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38f. mimoto vyjadřuje politování, že z 50,5 
mld. EUR 7. rámcového programu je 
pouze 1,9 mld. EUR vyčleněno na životní 
prostředí a změnu klimatu, ačkoli by měl 
být výrazně navýšen podíl finančních 
prostředků na výzkum a vývoj technologií, 
demonstrační projekty a podporu 
ekologických inovací týkajících se 
zásadních společenských otázek, včetně 
změny klimatu, účinnosti zdrojů, zdraví 
a stárnutí obyvatelstva, městského 
managementu a udržitelné mobility, 
potravin a vody, energetické účinnosti 
a úspor a obnovitelných zdrojů energie, 
a to zejména za účelem splnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a v oblasti 
energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 38 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38g. poukazuje na to, že v sedmém 
rámcovém programu, který čítá 53 mld. 
EUR, je pouze 8,5 mld. EUR vyčleněno na 
výzkum v oblasti životního prostředí; 
zdůrazňuje, že to nestačí, pokud si 
uvědomíme, že Evropa čelí velkým 
problémům spojeným s ochranou jejího 
životního prostředí a klimatu a že si může 
své průkopnické postavení v oblasti zelené 
technologie udržet pouze tehdy, pokud EU 
navýší financování výzkumu v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
větší svobodu a lepší přístup k financování; 
zdůrazňuje v tomto ohledu důležitou úlohu, 
kterou by měla hrát EIB, a domnívá se 
zejména, že by měly být rozšířeny trvalé 
produkty pro sdílení rizika, které nabízí 
EIB které poskytuje Evropská investiční 
banka prostřednictvím finančního nástroje 
pro sdílení rizik (RSFF);

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
lepší právní předpisy a lepší přístup 
k financování; zdůrazňuje v tomto ohledu 
důležitou úlohu, kterou by měla hrát EIB, 
a domnívá se zejména, že by měly být 
rozšířeny trvalé nástroje pro sdílení rizika, 
které nabízí EIB prostřednictvím 
finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF);

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
větší svobodu a lepší přístup k financování; 
zdůrazňuje v tomto ohledu důležitou úlohu, 
kterou by měla hrát EIB, a domnívá se 
zejména, že by měly být rozšířeny trvalé 
produkty pro sdílení rizika, které nabízí 
EIB které poskytuje Evropská investiční 
banka prostřednictvím finančního nástroje 
pro sdílení rizik (RSFF);

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
rozmanitější a lepší přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; 
zdůrazňuje v tomto ohledu důležitou úlohu, 
kterou by měly hrát EIB a EIF, a domnívá 
se zejména, že by měly být rozšířeny trvalé 
produkty pro sdílení rizika, které nabízí 
EIB prostřednictvím finančního nástroje 
pro sdílení rizik (RSFF), zejména za 
účelem podpory malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
větší svobodu a lepší přístup k financování; 
zdůrazňuje v tomto ohledu důležitou úlohu, 
kterou by měla hrát EIB, a domnívá se 
zejména, že by měly být rozšířeny trvalé 
produkty pro sdílení rizika, které nabízí 
EIB které poskytuje Evropská investiční 
banka prostřednictvím finančního nástroje 
pro sdílení rizik (RSFF);

39. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují jen dotace, ale také 
větší svobodu a lepší přístup k financování; 
vyzývá k vytvoření silnější vazby mezi 
základním výzkumem a průmyslové
inovace; zdůrazňuje v tomto ohledu 
důležitou úlohu, kterou by měla hrát EIB, 
a domnívá se zejména, že by měly být 
rozšířeny trvalé produkty pro sdílení rizika, 
které nabízí EIB prostřednictvím 
finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF);

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vyzývá členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
podmínky, jež umožní soukromému 
sektoru zvýšit podíl na investicích do 
výzkumu a vývoje; zdůrazňuje potřebu 
zlepšit partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v této oblasti, a to 
prostřednictvím snížení administrativní 
zátěže a zjednodušení stávajících postupů, 
avšak také potřebu podporovat nové 
postupy, jež zapojí partnery z různých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner za 
skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 39 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39b. je přesvědčen o nezbytnosti potřeby 
posílit vazbu mezi vzděláním, výzkumem 
a vývojem a zaměstnáním, jako podmínky 
pro zvýšení konkurenceschopnosti Unie 
a pro splnění politických cílů v této 
oblasti; v této souvislosti navrhuje provést 
v příštím programovém období radikální 
reformu financování evropských 
univerzit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby by byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím 
inovátorům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby by byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím 
inovátorům;

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 386
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby by byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím 
inovátorům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby by byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím inovátorům;

40. oceňuje potenciální úlohu Evropského 
inovačního a technologického institutu 
(EIT) jako hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím inovátorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund za skupinu ALDE
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Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby by byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím inovátorům;

40. oceňuje úlohu Evropského inovačního 
a technologického institutu (EIT) jako 
hnací síly udržitelného růstu 
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude 
dosaženo stimulací inovací na špičkové 
světové úrovni, a vyzývá, aby byly 
rozšířeny a náležitě financovány znalostní 
a inovační komunity; zdůrazňuje význam 
Evropské rady pro výzkum v poskytování 
špičkových znalostí budoucím inovátorům
a podpory nápadů v rámci výzkumu 
spojeného s vysokým rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. souhlasí s tím, že je potřeba, aby 
rozpočet EU investoval do velkých 
projektů v oblasti výzkumu a vývoje, 
u nichž se očekává, že zvýší 
konkurenceschopnost hospodářství EU; 
připomíná, že v minulých letech často 
financování velkých projektů odvedlo 
finanční prostředky z jiných oblastí 
výzkumu a vývoje; vyzývá k vypracování 
dlouhodobých finančních strategií pro 
zajištění financování takových projektů, 
mimo jiné při využití takových finančních 
nástrojů, jako jsou například projektové 
dluhopisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. zdůrazňuje, že inovace je jednou 
z klíčových priorit strategie EU 2020; 
poukazuje tudíž zejména na význam 
programu CIP a konkrétních iniciativ 
prostřednictvím společných podniků, 
např. pro palivové články, čisté nebe atd., 
a na význam infrastruktury v oblasti 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Bas Eickhout, Belga Trupel

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

41. připomíná, že malé a střední podniky, 
a to i v kulturním a tvůrčím odvětví, jsou 
klíčovými faktory udržitelného rozvoje,
ekonomického růstu, 
konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
udržitelné ekonomiky EU; vítá proto 
důraz, který strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na inovaci 
a průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejních iniciativ „Unie 
inovací: proměna Evropy pro svět po 
krizi“ a „Integrovaná průmyslová politika 
pro éru globalizace“, a zdůrazňuje potřebu 
posílit opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách a rovněž poskytnout 
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mikrofinancování pro založení malých
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách;

41. připomíná, že malé a střední podniky 
jsou klíčovými faktory ekonomického 
růstu, konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti a uznává jejich důležitou 
úlohu v zajištění obnovy a oživení 
ekonomiky EU; vítá proto důraz, který 
strategie Evropa 2020 klade na 
průmyslovou politiku, především 
prostřednictvím stěžejní iniciativy 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace“, a zdůrazňuje potřebu posílit 
opatření týkající se MSP v ostatních 
stěžejních iniciativách a v rámci budoucí 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. zdůrazňuje, že konkurenceschopný, 
inovativní a diverzifikovaný průmyslový 
základ je klíčový pro dosažení cíle vytvořit 
konkurenceschopné a udržitelné evropské 
hospodářství podporující začlenění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 396
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, jako je například 
iniciativa Small Business Act, a zejména 
program pro konkurenceschopnost 
a inovace (CIP); zdůrazňuje dále, že je 
třeba více zpřístupnit a přizpůsobit finanční 
nástroje pro potřeby malých a středních 
podniků, mimo jiné prodloužením 
a rozšířením záručních nástrojů programu 
pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020, a vyzdvihuje jejich klíčovou 
úlohu při přechodu k hospodářství méně 
náročnému na zdroje; požaduje proto 
v příštím VFR větší podporu pro všechny 
programy a nástroje zaměřené na podporu 
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zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

rozvoje ekologicky inovativních malých 
a středních podniků a podporu zavedení 
ekologicky inovativních řešení ve všech 
hodnotových řetězcích malých a středních 
podniků, zejména pro program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP)
a pro využívání strukturálních fondů; 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu, a vytvořit jediný přístupový 
portál;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), a to 
lepším svázáním nástrojů Společenství 
a finančních prostředků pro malé 
a střední podniky v rozpočtu EU; 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 



AM\864450CS.doc 107/121 PE462.729v03-00

CS

výzkumu; žádá Komisi, aby u budoucích 
programů kladla větší důraz na 
mezaninové finanční nástroje a podpořila 
je prostřednictvím fondů a nástrojů pro 
sdílení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) jako 
součást nového Fondu pro inovace 
a udržitelnost; zdůrazňuje dále, že je třeba 
více zpřístupnit a přizpůsobit finanční 
nástroje pro potřeby malých a středních 
podniků, mimo jiné postupným 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski za skupinu 
PPE

Návrh usnesení
Bod 42
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), 
a v rámci politiky soudržnosti EU; 
navrhuje lépe svázat nástroje Společenství 
a finanční prostředky pro malé a střední 
podniky v rozpočtu EU; zdůrazňuje dále, 
že je třeba více zpřístupnit a přizpůsobit 
finanční nástroje pro potřeby malých 
a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu; žádá Komisi, aby v příštím VFR 
kladla větší důraz na mezaninové finanční 
nástroje a podpořila je prostřednictvím 
fondů a nástrojů pro sdílení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), 
pokud to přispěje k vytvoření „zelených“ 
pracovních míst; zdůrazňuje dále, že je 
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malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

třeba více zpřístupnit a přizpůsobit finanční 
nástroje pro potřeby malých a středních 
podniků, mimo jiné prodloužením 
a rozšířením záručních nástrojů programu 
pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
vyzdvihuje proto význam samostatného 
provedení programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP);
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 
nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byly platby 
malým a středním podnikům poskytovány 
v krátké lhůtě, přičemž 30 dní považuje za 
rozumnou normu, a dále, že je třeba více 
zpřístupnit a přizpůsobit finanční nástroje 
pro potřeby malých a středních podniků, 
mimo jiné prodloužením a rozšířením 
záručních nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé staly základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků, mimo jiné 
prodloužením a rozšířením záručních 

42. žádá, aby se malé a střední podniky 
a podnikatelé stali základem strategie 
Evropa 2020; požaduje proto v příštím 
VFR větší podporu pro všechny programy 
a nástroje zaměřené na podporu malých 
a středních podniků, zejména program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP); 
zdůrazňuje dále, že je třeba více zpřístupnit 
a přizpůsobit finanční nástroje pro potřeby 
malých a středních podniků 
(zjednodušení), mimo jiné prodloužením 
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nástrojů programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu;

a rozšířením záručních nástrojů programu 
pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a finančního nástroje pro sdílení rizik 
(RSFF) v rámci rámcového programu 
výzkumu; zdůrazňuje potřebu snížit 
administrativní zátěž, pokud je to 
v souladu s požadavky na kontrolu 
uplatňování finančních nástrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 405
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oživení jednotného trhu
42a. zdůrazňuje, že by EU měla plně 
využít růstového potenciálu vnitřního trhu 
a dokončit jednotný trh, zejména v oblasti 
služeb, dopravy, energetiky, 
telekomunikací a dozoru nad trhem, a to 
v duchu Montiho zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 42 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42b. vyzývá k ambicióznímu 
a urychlenému provedení Aktu 
o jednotném trhu, zejména pokud jde 
o jeho klíčové priority, ve snaze oživit 
a dokončit jednotný trh, aby tak Evropa 
mohla splnit cíle agendy strategie EU 
2020 a vyjít z krize jako vysoce 
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konkurenceschopná sociální tržní 
ekonomika;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a posilování úlohy
informačních a komunikačních technologií
a otevřených norem pro inovace za 
podpory udržitelnosti a ekologické 
účinnosti; zdůrazňuje, že je třeba umožnit 
volný pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
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svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
rezidentů EU k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech, 
a to překlenutím digitální propasti 
a podporou přístupu ke službám pro 
znevýhodněné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie spočívající v poskytnutí 
internetového přístupu o rychlosti 
přesahující 30 Mbps všem Evropanům 
a internetového spojení přesahujícího 100 
Mbps všem evropským domácnostem do 
roku 2020, a to včetně méně rozvinutých 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
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Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb myšlenek a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu 
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 
zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a znalostí, tzv. „pátou 
svobodu“; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů k pevnému a mobilnímu
vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu do roku 2020, 
zejména v méně rozvinutých regionech;

43. je přesvědčen, že EU by měla hrát 
vedoucí roli při tvorbě a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií, 
neboť sdělení o digitální agendě, 
širokopásmových službách, Unii inovací 
a programu politiky rádiového spektra 
tvoří rozsáhlý soubor; zdůrazňuje, že je 
třeba umožnit volný pohyb obsahu 
a znalostí; zdůrazňuje význam zajištění 
rychlého provádění digitální agendy 
Evropské unie a pokračujícího úsilí 
směrem k všudypřítomnému 
a vysokorychlostnímu přístupu všech 
občanů a spotřebitelů 
k vysokorychlostnímu širokopásmovému 
připojení k internetu, ať už pozemnímu, 
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pevnému a mobilnímu, nebo 
družicovému, do roku 2020, zejména 
v méně rozvinutých regionech; dále 
zdůrazňuje podporu e-iniciativ 
zajišťujících urychlené provedení 
digitální agendy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. bere na vědomí skutečnost, že všechny 
soukromé subjekty se stáhly z účasti na 
systému Galileo a že plnou odpovědnost 
převzali daňoví poplatníci; vyjadřuje proto 
pochybnosti o životaschopnost takto 
rozsáhlého projektu a zároveň trvá na 
tom, že pro globální monitorování 
životního prostředí a bezpečnosti 
a jednotné evropské nebe jsou vzhledem 
k dlouhým dodacím lhůtám a výši 
kapitálových investic, které již byly na tyto 
projekty poskytnuty, na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 

44. bere na vědomí velké projekty v této 
oblasti; trvá na tom, že vzhledem 
k dlouhým dodacím lhůtám a výši 
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a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe;
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

kapitálových investic, které již byly na tyto 
projekty poskytnuty, jsou na finanční 
plánovací období zapotřebí dostatečné 
a konzistentní finanční závazky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropské nebe; 
trvá na tom, že financování z rozpočtu EU 
by mělo být omezené a že pokud jsou 
zapotřebí další zdroje, neměly by být 
poskytovány ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti v úsilí o vytvoření 
skutečné evropské průmyslové politiky 
založené na praktických projektech 
s hmatatelným přínosem pro veřejnost 
a podnikání, jako jsou například evropské 
globální družicové navigační systémy 
(Galileo a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), program GMES 
a jednotné evropské nebe; trvá na tom, že 
vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám 
a výši kapitálových investic, které již byly 
na tyto projekty poskytnuty, jsou na 
finanční plánovací období zapotřebí 
dostatečné a konzistentní finanční závazky, 
aby byly technické požadavky těchto 
projektů splněny v časovém rámci, který 
zajistí jejich relevantnost 
a životaschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a SESAR; trvá na tom, že 
vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám 
a výši kapitálových investic, které již byly 
na tyto projekty poskytnuty, jsou na 
finanční plánovací období zapotřebí 
dostatečné a konzistentní finanční závazky, 
aby bylo zajištěno jejich úspěšné 



PE462.729v03-00 118/121 AM\864450CS.doc

CS

provedení a s nimi spojené přínosy, 
a konkrétně zajištění spuštění projektu 
SESAR, které je podmínkou pro úplné 
dokončení „jednotného evropského 
nebe“;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a SESAR, který umožní 
vytvoření jednotného evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky; domnívá se, že rozvoj 
nově zavedené politiky pro oblast vesmíru 
by logicky vyžadoval samostatnou 
rozpočtovou linii a přiměřeným 
financováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropské nebe; 
bere na vědomí skutečnost, že všechny 
soukromé subjekty se stáhly z účasti na 
systému Galileo a že plnou odpovědnost 
převzali daňoví poplatníci; trvá na tom, že 
vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám 
a výši kapitálových investic, které již byly 
na tyto projekty poskytnuty, by 
financování z rozpočtu EU mělo být 
omezené, a že dojde-li k nárůstu nákladů, 
neměly by tyto další prostředky pocházet 
z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropské nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky; zdůrazňuje však, že 
financování takto rozsáhlých projektů 



PE462.729v03-00 120/121 AM\864450CS.doc

CS

z rozpočtu EU by nemělo jít na úkor 
jiných projektů, a je toho názoru, že 
příspěvek z rozpočtu EU by měl být 
omezen a že takto rozsáhlé projekty by 
měly být vymezeny v samostatném okruhu 
či podokruhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropského nebe; 
trvá na tom, že vzhledem k dlouhým 
dodacím lhůtám a výši kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, jsou na finanční plánovací 
období zapotřebí dostatečné a konzistentní 
finanční závazky;

44. zdůrazňuje strategický význam velkých 
projektů v této oblasti: evropské globální 
družicové navigační systémy (Galileo 
a Evropská služba pro pokrytí 
geostacionární navigací), globální 
monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti a jednotné evropské nebe; 
vyjadřuje politování nad dlouhými 
dodacími lhůtami a výší kapitálových 
investic, které již byly na tyto projekty 
poskytnuty, a vyzývá Komisi, aby tyto 
projekty zrušila, neboť představují 
plýtvání penězi daňových poplatníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. zdůrazňuje, že Rada při různých 
příležitostech uvedla, že systém budovaný 
v rámci programu Galileo je civilní systém 
pod civilní kontrolou, což znamená, že byl 
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vytvořen v souladu s civilními normami 
založenými na civilních požadavcích a pod 
kontrolou orgánů Evropské unie, a že 
systém Galileo, a především PRS, tudíž 
nesmí být používány pro vojenské účely, 
zejména ne pro mise a operace EBOP;

Or. en


