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12. 5. 2010 0129/1 

Pozměňovací návrh  1 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je toho názoru, že původní Lisabonská 

strategie, založená výhradně na otevřené 

metodě koordinace, nebyla strukturálně 

schopná dosáhnout stanovených cílů, a že 

skutečných výsledků bylo dosaženo pouze 

tehdy, když byla napojena na politiku 

soudržnosti; zdůrazňuje, že této chyby je 

třeba se v navrhované strategii EU 2020 

vyvarovat; 

4. je toho názoru, že původní Lisabonská 

strategie, založená výhradně na otevřené 

metodě koordinace, nebyla strukturálně 

schopná dosáhnout stanovených cílů a že 

jednoznačně chyběla víceúrovňová 

správa; zdůrazňuje, že této chyby je třeba 

se v navrhované strategii EU 2020 

vyvarovat; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/2 

Pozměňovací návrh  2 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. s politováním konstatuje, že ačkoliv 

k hlavním cílům lisabonské agendy 

původně patřily hospodářský růst, 

zaměstnanost a sociální soudržnost, po 

obnovení strategie v roce 2005 byl 

předložen méně ambiciózní program; 

8. s politováním konstatuje, že ačkoliv 

k hlavním cílům lisabonské agendy 

původně patřily hospodářský růst, 

zaměstnanost a sociální soudržnost, po 

obnovení strategie v roce 2005 byl 

předložen méně ambiciózní program, 

v němž má sociální pilíř podřadnou 

úlohu; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/3 

Pozměňovací návrh  3 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. je toho názoru, že cílem této strategie 

je přejít nyní k udržitelné ekonomice 

prostřednictvím oddělení hospodářského 

růstu od spotřeby zdrojů a energie; 

domnívá se, že nová strategie by měla 

kromě HDP zahrnovat soubor ukazatelů 

dobrých životních podmínek a také 

ukazatele, které berou v úvahu širší 

ekonomické externality a environmentální 

tlaky, a domnívá se, že by tyto ukazatele 

měly být definovány, přijaty a hodnoceny 

demokratickými a inovativními postupy; 

Or. en 



 

AM\816550CS.doc  PE441.852v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

12. 5. 2010 A7-0129/4 

Pozměňovací návrh  4 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. oceňuje skutečnost, že návrh 

zohledňuje sociální rozměr, zdůrazňuje 

však, že ekonomický pilíř má ústřední 

postavení v oblasti vytváření pracovních 

míst, a proto je zásadní dokončit vytvoření 

volného, otevřeného a funkčního 

vnitřního trhu, který podnikům umožní 

flexibilně reagovat na makroekonomické 

trendy; zdůrazňuje, že stávající krize 

prokázala skutečnost, že žádná strategie 

pro růst nesmí zanedbávat cíle sociální 

ochrany, přístup ke službám, boj proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení 

a vytváření kvalitních pracovních míst;  

19. oceňuje skutečnost, že návrh 

zohledňuje sociální rozměr, hluboce však 

lituje toho, že sociální rozměr stále nemá 

ve strategii ústřední postavení; zdůrazňuje, 

že stávající krize prokázala skutečnost, že 

žádná strategie pro růst nesmí zanedbávat 

cíle sociální ochrany, přístup ke službám, 

boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

a vytváření kvalitních pracovních míst; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/5 

Pozměňovací návrh  5 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších 

a inteligentnějších pracovních míst, 

připouští však, že nový hospodářský model 

by mohl vést k nerovnoměrnému rozložení 

nákladů a přínosů mezi jednotlivými 

členskými státy a regiony, a s cílem 

předejít tomuto riziku tedy vyzývá Unii, 

aby přijala zodpovědnost a určila klíčové 

oblasti, v nichž jsou v souladu s principem 

subsidiarity opatření na evropské úrovni 

nejvhodnější za účelem dosažení nejlepších 

výsledků pro všechny; 

20. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších 

a inteligentnějších pracovních míst, 

připouští však, že nový hospodářský model 

by mohl vést k nerovnoměrnému rozložení 

nákladů a přínosů mezi jednotlivými 

členskými státy a regiony, a s cílem 

předejít tomuto riziku tedy vyzývá Unii, 

aby přijala zodpovědnost a určila klíčové 

oblasti, v nichž jsou v souladu s principem 

subsidiarity opatření na evropské úrovni 

nejvhodnější za účelem dosažení nejlepších 

výsledků pro všechny; vyzývá Komisi, aby 

připravila evropskou strategii pro zelená 

pracovní místa, aby se ve znevýhodněných 

regionech a v regionech, které zasáhla 

krize, využilo cenného potenciálu, který 

v oblasti zaměstnanosti skýtá udržitelná 

ekonomika; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/6 

Pozměňovací návrh  6 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. uznává, že rozpočet EU musí hrát 

ústřední roli v plnění cílů strategie EU 

2020; domnívá se, že politika soudržnosti 

je díky svému strategickému zaměření, 

silné a závazné podmíněnosti, na míru 

šitým intervencím, monitorování 

a technické podpoře účinným a účelným 

mechanismem pro provádění strategie EU 

2020; 

25. uznává, že rozpočet EU musí hrát 

ústřední roli v plnění cílů strategie EU 

2020; domnívá se, že při dosahování cílů 

strategie EU 2020 může rovněž pomoci 

politika soudržnosti díky svému 

strategickému zaměření, silné a závazné 

podmíněnosti, na míru šitým intervencím, 

monitorování a technické podpoře; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/7 

Pozměňovací návrh  7 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá k provedení přezkumu výdajů 

ze strukturálních fondů EU z hlediska 

jejich dobrého vlivu na životní prostředí, 

šetrného nakládání se zdroji a efektivního 

využívání energie, aby bylo dosaženo cíle 

strategie EU 2020, totiž přechodu 

k ekonomice, která má nízkou spotřebou 

zdrojů a je šetrná k životnímu prostředí; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0129/8 

Pozměňovací návrh  8 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0129/2010 

Ricardo Cortés Lastra 

Přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 

2009/2235(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. je přesvědčen, že Unie by měla 

pokračovat ve využívání Fondu 

soudržnosti a strukturálních fondů, které 

uplatňují dobře zavedené a operační 

metody plnění, jako svých hlavních 

finančních mechanismů; domnívá se, že 

pro plnění cílů strategie EU 2020 není 

nezbytné vytvářet oddělené tematické 

fondy, a naopak se domnívá, že by měly 

být začleněny do politiky soudržnosti 

a politiky rozvoje venkova; 

37. je přesvědčen, že Unie by měla 

pokračovat ve využívání Fondu 

soudržnosti a strukturálních fondů, které 

uplatňují dobře zavedené a operační 

metody plnění, jako svých hlavních 

finančních mechanismů; je přesvědčen, že 

cíle strategie EU 2020 by měly být 

začleněny rovněž do politiky soudržnosti 

a politiky rozvoje venkova;  

Or. en 

 

 


