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1.2.2016 B8-0165/2 

Pozměňovací návrh  2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že hlavními faktory 

zatraktivnění ostrovních oblastí je 

přístupnost těchto regionů a propojení 

ostrovů; vzhledem k tomu, že v souladu 

se zásadou územní kontinuity je nutné 

snížit náklady na lodní a leteckou přepravu 

osob a zboží a zároveň se snažit o omezení 

emisí a znečištění ovzduší, k němuž 

v souvislosti s uvedenými druhy dopravy 

dochází; 

H. vzhledem k tomu, že hlavními faktory 

zatraktivnění ostrovních oblastí 

pro kvalifikované pracovníky a firmy je 

přístupnost těchto regionů a propojení 

ostrovů; vzhledem k tomu, že v souladu 

se zásadou územní kontinuity je nutné 

přilákat investice, vytvořit nová pracovní 

místa a snížit náklady na lodní a leteckou 

přepravu osob a zboží a zároveň se snažit 

o omezení emisí a znečištění ovzduší, 

k němuž v souvislosti s uvedenými druhy 

dopravy dochází; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/3 

Pozměňovací návrh  3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje, že přestože se ostrovy 

potýkají s určitými omezeními, mohou mít 

prospěch také ze svého územního 

potenciálu, který by se měl využívat jako 

k zajištění rozvoje, růstu a vytváření 

pracovních míst; v této souvislosti 

upozorňuje na možnost rozvoje 

udržitelného cestovního ruchu, který by 

doplňoval sezónní cestovní ruch a který by 

se zaměřoval na podporu kulturního 

dědictví a specifické řemeslné hospodářské 

činnosti; poukazuje také na obrovský 

potenciál mořské, větrné a sluneční energie 

a potenciál ostrovů stát se zdrojem 

alternativní energie, být co nejméně 

závislými na dovozu energie a především 

zaručit lacinější dodávky energie 

pro vlastní obyvatele;  

10. zdůrazňuje, že přestože se ostrovy 

potýkají s určitými omezeními, mohou mít 

prospěch také ze svého územního 

potenciálu, který by se měl využívat jako 

možnost k zajištění rozvoje, růstu 

a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, 

že je důležité prosazovat politiku nízkých 

daní a omezování byrokracie jakožto 

hlavní pobídku k přilákání investic; v této 

souvislosti upozorňuje na možnost rozvoje 

udržitelného cestovního ruchu, který by 

doplňoval sezónní cestovní ruch a který by 

se zaměřoval na podporu kulturního 

dědictví a specifické řemeslné hospodářské 

činnosti; poukazuje také na obrovský 

potenciál mořské, větrné a sluneční energie 

a potenciál ostrovů stát se zdrojem 

alternativní energie, být co nejméně 

závislými na dovozu energie a především 

zaručit lacinější dodávky energie 

pro vlastní obyvatele;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/4 

Pozměňovací návrh  4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

„strategický rámec EU pro ostrovy“ 

s cílem propojit nástroje, které mají 

značný územní dopad; 

 

12. vyzývá Komisi, aby vybídla členské 

státy případně k tomu, aby vytvořily 

národní strategické rámce pro ostrovy, 

které by byly v souladu s cíli EU v oblasti 

rozvoje ostrovů a s politikou soudržnosti; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/5 

Pozměňovací návrh  5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy a regionální 

a místní orgány, aby hrály v rámci 

ostrovních rozvojových strategií 

významnou úlohu na základě vertikálního 

přístupu, který by v souladu se zásadou 

subsidiarity zahrnoval všechny úrovně 

státní správy, s cílem zajistit udržitelný 

rozvoj ostrovů EU; 

13. vyzývá regionální a místní orgány, aby 

hrály v rámci národních ostrovních 

rozvojových strategií významnou úlohu 

na základě vertikálního přístupu, který by 

v souladu se zásadou subsidiarity 

zahrnoval všechny úrovně státní správy, 

s cílem zajistit udržitelný rozvoj ostrovů 

EU; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Pozměňovací návrh  6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

na vyhlášení Evropského roku ostrovů 

a hor; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


