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Pozměňovací návrh 1
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že soudržnost je jedním 
z cílů EU, jak je  stanoveno v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii, a že je 
definována v článku 174 SFEU a je 
sdílenou pravomocí mezi EU a členskými 
státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
jednou z nejdůležitějších politik Evropské 
unie a také její hlavní politikou v oblasti 
veřejných investic, na níž byl v období let 
2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 
351,8 mld. EUR, tj. třetina VFR;

1. připomíná, že soudržnost je jedním 
z cílů EU, jak je stanoveno v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii, a že je 
definována v článku 174 SFEU a je 
sdílenou pravomocí mezi EU a členskými 
státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
a také v příštím VFR by měla být jednou z 
nejdůležitějších politik Evropské unie a 
také její hlavní politikou v oblasti 
veřejných investic, na níž byl v období let 
2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 
351,8 mld. EUR, třetina VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že soudržnost je jedním 
z cílů EU, jak je  stanoveno v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii, a že je 
definována v článku 174 SFEU a je 
sdílenou pravomocí mezi EU a členskými 
státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
jednou z nejdůležitějších politik Evropské 
unie a také její hlavní politikou v oblasti 
veřejných investic, na níž byl v období let 
2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 
351,8 mld. EUR, tj. třetina VFR;

1. připomíná, že soudržnost je jedním 
z cílů EU, jak je stanoveno v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii, a že je 
definována v článku 174 SFEU a je 
sdílenou pravomocí mezi EU a členskými 
státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
jednou z nejdůležitějších politik Evropské 
unie a také její hlavní politikou v oblasti 
veřejných investic, na níž byl v období let 
2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 
351,8 mld. EUR, třetina VFR; zdůrazňuje, 
že by v rozpočtu na politiku soudržnosti 
nemělo docházet k žádnému dalšímu 
snižování prostředků; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že nejvzdálenější 
regiony podle článku 349 SFEU využívají 
zvláštní opatření, zejména v rámci politiky 
soudržnosti, pokud jde o podmínky pro 
přístup k velmi potřebným a zásadním 
finančním prostředkům na podporu 
udržitelného rozvoje a k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje, s ohledem na jejich 
hospodářskou a sociální situaci, vysoký 
strukturální dopad jejich zeměpisné 
vzdálenosti a jejich zvláštní vystavení 
dopadům spojeným se změnou klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával, a to s ohledem na 
demografické výzvy a zvláštní potřeby 
vylidněných a řídce obydlených oblastí; 
domnívá se, že vytváří růst a pracovní 
místa v celé Unii a přispívá k plnění 
klíčových cílů a priorit Unie, včetně cílů 
týkajících se klimatu, energetiky, inovace, 
vzdělávání a sociálního začlenění i 



AM\1188280CS.docx 5/21 PE641.111v01-00

CS

inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
hospodářského růstu;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; konstatuje, že 
adicionalita zajišťuje vyvážené a 
udržitelné používání strukturálních fondů 
v kombinaci se všemi dostupnými zdroji 
včetně finančních nástrojů; domnívá se, 
že vytváří růst a pracovní místa v celé Unii 
a přispívá k plnění klíčových cílů a priorit 
Unie, včetně klimatických a energetických 
cílů a cílů v oblasti inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
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členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu;

členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu; 
připomíná význam zmírňování tlaku na 
regiony, které trpí nevyváženými dopady 
uprchlické krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci, podporu regionální 
spolupráce a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů, 
infrastruktury a cílů v oblasti 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního 
hospodářského růstu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával, zejména pokud jde o 
méně rozvinuté regiony; domnívá se, že 
vytváří růst a pracovní místa v celé Unii a 
přispívá k plnění klíčových cílů a priorit 
Unie, včetně klimatických a energetických 
cílů a cílů v oblasti inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, 
včetně klimatických a energetických cílů a 
cílů v oblasti inteligentního, udržitelného 
a inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na politice solidarity, sleduje 
svůj cíl vyplývající ze smluv a prosazuje a 
podporuje celkový harmonický rozvoj 
členských států a regionů a usiluje o 
snižování hospodářských, sociálních a 
územních rozdílů mezi regiony EU a v 
jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný 
region nezaostával; domnívá se, že vytváří 
růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá 
k plnění klíčových cílů a priorit Unie, jako 
je oběhové hospodářství a udržitelný a 
inkluzivní růst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že k tomu, aby bylo 
možné dosáhnout cílů politiky 
soudržnosti, musí regionální, místní, 
městské i další orgány spolupracovat a 
zahájit dialog s organizacemi občanské 
společnosti, včetně univerzit, 
environmentálních organizací a skupin 
zaměřených na otázky etnické a 
náboženské rozmanitosti, věk, osoby se 
zdravotním postižením, sexuální orientace 
nebo genderové identity;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná zejména úlohu politiky 
soudržnosti s ohledem na energetiku, 
změny klimatu a zmírňování jejích 
dopadů; zdůrazňuje význam rozvoje 
infrastruktury, který je nezbytný ke 
snižování stávajících územních, 
sociálních a hospodářských rozdílů mezi 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba dorovnat 
nedostatek prostředků v rozpočtu na klima 
ve výši 3,5 miliardy EUR a že je třeba 
zabránit tomu, aby se veřejné prostředky 
vynakládaly na fosilní paliva, s cílem dále 
usilovat o řešení změny klimatu ke splnění 
Pařížské dohody a dosažení uhlíkové 
neutrality nejpozději do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že politika soudržnosti 
je jedním z nejdůležitějších nástrojů 
zaměřených na priority uvedené v návrhu 
rozpočtu Komise na rok 2020;

3. připomíná, že politika soudržnosti 
je jedním z nejdůležitějších nástrojů 
zaměřených na priority uvedené v návrhu 
rozpočtu Komise na rok 2020; zdůrazňuje 
návratnost investic v oblasti politiky 
soudržnosti, jelikož každé 1 investované 
euro vede k 2,74 EUR v oblasti růstu a 
tvorby pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že politika soudržnosti 
je užitečným nástrojem na podporu 
přijímání a integrace migrantů, a trvá na 
tom, že by rozpočet EU na rok 2020 měl 
přispívat k řešení výzev souvisejících s 
migrací v duchu solidarity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že rozpočtový rok 2020 
je posledním rokem současného období 
VFR, a zdůrazňuje proto význam přípravy 
nového finančního období a hladkého 
přizpůsobení se tomuto období;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že objem fondu 
politiky soudržnosti na období 2021–2027 
by neměl být nižší než v roce 2020, a to 
ani v případě brexitu, a že novým 
iniciativám EU musí odpovídat nové a 
dostatečné finanční zdroje a že tyto 
iniciativy musí být řešeny postupem 
spolurozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3c. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
rozpočtovými dopady brexitu bez dohody, 
a protože regiony potřebují plánovat své 
činnosti předem, důrazně se staví proti 
neočekávaným škrtům v politice 
soudržnosti v roce 2020 v případě, že 
nebude dosaženo žádné dohody mezi Unií 
a Spojeným královstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že na období let 
2007–2013 již nejsou zapotřebí žádné další 
platby a že nadále pokračuje zlepšování 
míry plnění prostředků na platby a 
urychlování výběru projektů a že bylo 
konečně dosaženo úrovně předcházejícího 
programového období, která v lednu 2019 
dosahovala 75 %;

4. vítá skutečnost, že na období let 
2007–2013 již nejsou zapotřebí žádné další 
platby a že nadále pokračuje zlepšování 
míry plnění prostředků na platby a 
urychlování výběru projektů a že bylo 
konečně dosaženo úrovně předcházejícího 
programového období, která v září 2019 
dosahovala 83 %, a tato úroveň byla 
překonána; upozorňuje však na významné 
rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o 
tuto úroveň, a vyzývá Komisi, aby 
členským státům, které zaostávají, nadále 
pomáhala při zlepšování jejich výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že je důležité posilovat 
správní kapacitu místních a regionálních 
orgánů, což je klíčový prvek pro správnou 
přípravu a provádění projektů na místě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
krizím v oblasti plateb;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
krizím v oblasti plateb; upozorňuje na to, 
že zpoždění při zahajování financovaných 
programů a pozdní realizace projektů 
vedou k hromadění žádostí o platby na 
konci programového období;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
krizím v oblasti plateb;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
krizím v oblasti plateb; je znepokojen 
možnými dopady případného brexitu bez 
dohody a vyzývá Unii a členské státy, aby 
zabránily případným dopadům na politiku 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
krizím v oblasti plateb;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se 
poučily ze současného programového 
období a zabránily jakýmkoli dalším 
zpožděním;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Alexandra Geese

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v 
rámci VFR na období 2014-2020 nebude 
dosaženo cíle, aby bylo 20 % rozpočtu 
přiděleno na výdaje spojené s klimatem; 
domnívá se, že navrhovaných 21 % 
rozpočtových prostředků vyčleněných na 
změnu klimatu nedostačuje ke 
kompenzaci nedostatečných výdajů v 
minulých letech; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby významně navýšila podíl výdajů 
vyčleněných na klima v rozpočtu na rok 
2020; vyzývá členské státy a regiony, aby 
řádně zohledňovaly významný přínos 
politiky soudržnosti pro investice do 
ochrany klimatu a k dosažení cíle Unie 
týkajícího se výdajů do oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
by neměla projít žádnou proměnou, která 
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by mohla ohrozit schopnost 
strukturálních a investičních fondů 
podporovat rozvoj infrastruktury v rámci 
celé Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že politika soudržnosti 
a správa hospodářských záležitostí mají 
odlišné a částečně protichůdné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti;

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti; 
zdůrazňuje, že financování soudržnosti 
musí být prioritou, pokud jde o rozvoj 
základní infrastruktury, zejména v 
regionech, které jsou výrazně pozadu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
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Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti;

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti; 
připomíná, že iniciativy EU by měly být 
financovány z nových dodatečných zdrojů, 
a nikoli na úkor dlouhodobých politik 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti;

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 
být na úkor politiky soudržnosti a že 
reformy ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány by měly řádně zohledňovat územní 
potřeby a specifika;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla 

8. bere na vědomí, že program na 
podporu strukturálních reforem bude 
financován s použitím celkového rozpětí 
pro závazky; znovu vyslovuje svou 
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být na úkor politiky soudržnosti; podporu programu na podporu 
strukturálních reforem a varuje, že by 
zvýšení financování neměla být na úkor 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem zvýšit úroveň prostředků 
na závazky;

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem zvýšit úroveň prostředků 
na závazky; zdůrazňuje, že je třeba 
směřovat finanční prostředky do 
zvláštních opatření zaměřených na 
omezování exodu mladých lidí z méně 
rozvinutých regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem zvýšit úroveň prostředků 
na závazky;

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem zvýšit úroveň prostředků 
na závazky; současně zdůrazňuje, že je 
třeba lépe plánovat a řídit dostupné 
zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem zvýšit úroveň prostředků 
na závazky;

9. žádá, aby proběhlo 
přeprogramování Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v návaznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 s cílem výrazně zvýšit úroveň 
prostředků na závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Adrian-Dragoş Benea

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. lituje snížení prostředků ve Fondu 
soudržnosti ve srovnání s předchozími 
programovými obdobími a připomíná 
riziko zvětšujících se rozdílů v oblasti 
rozvoje, pokud jde o základní 
infrastrukturu, a to zejména dopravní; 
vyzývá k pružnějším rozpočtovým 
mechanismům, které by usnadnily 
přerozdělování finančních zdrojů na 
dodatečné investice do základní 
infrastruktury, a to zejména 
infrastruktury TEN-T, jež představuje 
hnací sílu pohánějící hospodářskou, 
sociální a územní inkluzi na úrovni EU v 
těch členských státech, které zřetelně 
zaostávají;

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
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Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje jaké výzvy představuje 
splnění cíle v oblasti změny klimatu, a to 
zejména tím, že podporuje 41 regionů 
závislých na uhlí při dekarbonizaci jejich 
hospodářství a rekvalifikaci pracovníků v 
uhelném odvětví a zlepšování jejich 
dovedností, a žádá tedy určitou flexibilitu 
při případném přeprogramování, aby bylo 
možné na tento cíl vyčlenit zdroje určené 
na politiku soudržnosti; aby bylo možné 
dosáhnout hladké transformace těchto 
regionů, vyzývá ke zřízení fondu pro 
spravedlivý přechod, který poskytne 
dodatečné zdroje v rámci víceletého 
finančního rámce na období 2021-2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby se intenzivněji 
zaměřila na regiony se zvláštními 
potřebami a podpořila tak spravedlivý 
přechod k rozvoji orientovanému na 
budoucnost, který bude neutrální z 
hlediska klimatu; očekává, že Komise 
zohlední zejména regiony, v nichž dochází 
k útlumu těžby uhlí; domnívá se, že by 
měla být také poskytnuta dodatečná 
podpora opatřením se zvláštním 
zaměřením na zdravotní a 
environmentální aspekty, které by mohly 
vyplývat z požadavků souvisejících s 
transformací energetiky, jako je 
vyřazování z provozu jaderných 
elektráren;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby na základě 
zjištění, která vyplynula z monitorování, 
během roku 2020 přeprogramovala 
zdroje, které nejsou vyčleněny na hmotná 
a nehmotná infrastrukturní opatření 
zaměřená na posílení a realizaci 
konektivity mezi oblastmi, zajištění 
ochrany životního prostředí a podporu 
růstu výrobního odvětví, zejména v 
oblastech výzkumu a inovace;

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. bere na vědomí návrh Evropské 
komise, že vyčlení 21 % prostředků ze 
souhrnného rozpočtu na rok 2020 na 
řešení změny klimatu a k zajištění 
dekarbonizace evropského hospodářství; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit spravedlivý 
přechod k nízkouhlíkovému hospodářství 
do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ondřej Knotek
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Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí vyšší 
investice v oblasti výzkumu a inovace k 
vývoji nízkouhlíkových technologií; 
vyzývá Komisi a Radu, aby přidělily 
dostatečné rozpočtové zdroje na 
fungování budoucího „fondu pro 
spravedlivý přechod“, aby se zajistila 
dostatečná podpora pro regiony závislé na 
uhlí a regiony s vysokými emisemi uhlíku 
a usnadnil se spravedlivý a inkluzivní 
přechod; připomíná, že přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství vedl mezi lety 
2015 a 2020 ke ztrátě 27 000 pracovních 
míst v uhelném průmyslu a do roku 2030 
by se tento počet mohl zvýšit na 160 000;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. žádá Komisi, aby navýšila zdroje 
vyčleněné na bezpečnost a občanství a 
pomáhala členským státům, které jsou v 
první linii migrační a uprchlické krize;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. s ohledem na to, že bylo vyčleněno 
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více prostředků na udržitelný růst, vyzývá 
Komisi, aby poskytla dodatečné finanční 
prostředky členským státům postiženým 
přírodními katastrofami nebo chorobami 
rostlin, zejména bakterií „Xyella 
fastidiosa“,

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila 
transparentní, spravedlivé a odpovědné 
využívání zdrojů Unie.

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily transparentní, spravedlivé a 
odpovědné využívání zdrojů Unie.

Or. ro


