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Návrh zpávy (PE 355.471v01-00)
Konstantinos Hatzidakis
Návrh na Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Kohezního fondu.
(COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Návrh usnesení
___________________________________________________________________________

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1 a (nově)

- s ohledem na Směrnice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 2000/60/ES, 2001/42/ES, 
85/337/EHS (97/11/ES) a 90/313/EHS, Rozhodnutí Rady 2002/358/ES a Sdělení 
Rady - Rámec pro cílené třístranné smlouvy a dohody mezi Společenstvím, státy a 
regionálními a místními úřady (COM(2002)0709),

Or.de

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 1 b (nově)

- s ohledem na Článek 13 Smlouvy o založení Evropského společenství o potírání 
diskriminace založené na pohlaví, rasovém nebo etnickém původu, náboženství nebo 
přesvědčení, postižení, věku nebo sexuální orientaci,
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Or.de

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 1 c (nově)

- s ohledem na zprávu o genderovém rozpočtování - budování veřejných rozpočtů z 
genderové perspektivy (2002/2198(INI)),

Or.de

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 4
Odstavec -1 (nově)

-1. Bere v úvahu, že evropská regionální politika je nepostradatelný nástroj posilování 
sociální a hospodářské koheze, který umožňuje Unii vyvíjet činnost usilující o 
zmírnění regionální disparity, povzbuzení reálné konvergence a stimulaci růstu a 
zaměstnanosti, a zároveň slouží jako nástroj redistribuce a kompenzace nákladů 
místního trhu v případě méně rozvinutých regionů. Existence silné, dostatečně 
financované evropské regionální politiky je nezbytná podmínka schopnosti Unie 
vyrovnat se s dalším rozšířením a vytvořit sociální, hospodářskou a geografickou 
kohezi v rozšířené Evropské unii;

Or.en

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 5
Odstavec 1

1. Bere v úvahu, že návrh nařízení je celkově v souladu s usnesením z 22. dubna, ale 
považuje finanční zdroje navrhované na kohezní politiku za nedostatečné, mají-li 
pokrýt potřeby koheze a vysoké míry nezaměstnanosti, chudoby a nerovnosti příjmů 
v rozšířené Evropské unii; vyzývá (zrušeno), se zvláštním zřetelem k debatě v Radě, 
Komisi a Radu, aby se zabývaly následujícími konkrétními doporučeními;

Or.en

Pozměňovací návrh, který předložili Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, a 



AM\562138CS.doc 3/87 PE 355.799v01-00
Externí překlad

CS

Francouzštiněancisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 6
Odstavec 1 a (nově)

1a. Kdykoliv se v průběhu nového období učiní odkaz na hospodářskou a sociální 
kohezi, požaduje, aby odkazovalo také na koncept teritoriální koheze, a aby se vývoji 
tohoto nového konceptu věnovala zvláštní pozornost;

Or.es.

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 7
Odstavec 2

2. Podporuje jakékoliv změny v návrhu Komise, které zlepší efektivnost a účinnost 
regionální politiky, nebo které budou mít pozitivní dopad na regionální rozvoj;

Or. nl.

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 8
Odstavec 2 a (nově)

2a. Vyzývá k tomu, aby se rozšířená použitelnost phasing-in pro regiony týkala také 
činností cíle Konvergence, bez jakéhokoliv odpovídajícího zvýšení v dotacích 
Společenství směřujících do těchto regionů (Článek 6, Odstavec 2);

Or. el.

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 9
Odstavec 2 a (nově)

2a. Vyzývá k tomu, aby byla interregionální spolupráce umožněna v rámci cíle Evropské 
teriotoriální spolupráce, protože pokud o tom bude rozhodovat, jak se očekává, 
pouze společným managementem programů v rámci cílů Konvergence a Regionální 
spolupráce a zaměstnanost, nebudou mít regiony, které se neúčastní těchto 
programů, možnost angažovat se v interregionální spolupráce. Dále vyzývá k tomu, 
aby interregionální spolupráce nebyla omezena na městské oblasti, ale aby byla 
dostupná také pro zemědělské oblasti, oblasti závislé na rybolovu, oblasti s 
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přírodními omezeními a okrajové regiony;

Or. fr.

Pozměňovací návrh, který předložil Josu Ortuondo Larrea

Pozměňovací návrh 10
Odstavec 2 a (nově)

2a. V rámci usnadnění postupného vyloučení členských států, které dříve dostávaly 
dotace z Kohezních fondů a jejichž HDP měřený paritou kupní síly a vypočtený na 
základě dat z posledních tří let dostupných ve Společenství k (datum) vzrostl nad 90 
% průměru ve Společenství, na proto, že by jejich hospodářství vzrostlo v 
absolutních údajích, ale čistě ze statistických důvodů vyplývajících ze skutečnosti, že 
k Unii přistoupily nové členské státy, požaduje, aby tyto státy měly nárok obdržet 
přečtiněhodné dotace z Kohezních fondů vyplácené ve formě snižujících se ročních 
částek až do vymizení, v programovém období následujícím po období, ve kterém tyto 
státy přesáhly výše uvedenou hranici 90 % průměrného příjmu;

Or.es.

Pozměňovací návrh, který předložila Ewa Hedkvist Petersen

Pozměňovací návrh 11
Odstavec 2 a (nově)

2a. Vyzývá k vyváženému finančnímu řešení s cílem omezit disparitu mezi úrovní 
různých regionů a zaostalost regionů, kterým se dostává nejmenší pozornosti, se 
zvláštním zřetelem k oblastem zasaženým restrukturalizací průmyslu a oblastem 
postiženým stálými a těžkými přírodními nebo demografickými nevýhodami, jako 
jsou oblasti s velmi nízkou hustotou obyvatel a ostrovní, příhraniční a horské 
regiony (Název 1);

Or.en.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 12
Odstavec 2 a (nově)

2a. Vyzývá k vyváženému finančnímu řešení s cílem omezit disparitu mezi úrovní 
různých regionů a zaostalost regionů, kterým se dostává nejmenší pozornosti, , se 
zvláštním zřetelem k oblastem zasaženým restrukturalizací průmyslu a oblastem 
postiženým stálými a těžkými přírodními nebo demografickými nevýhodami, jako 
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jsou oblasti s velmi nízkou hustotou obyvatel a ostrovní, příhraniční a horské 
regiony;

Or.en.

Pozměňovací návrh, který předložili Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 13
Odstavec 2 a (nově)

2a. Požaduje úroveň financování ve výši 85 % zdrojů poskytovaných pro "klasické" 
oblasti, které dostávají dostace z cíle konvergence na začátku dotačního období, a 
dále snížení na 60 % finanční úrovně na konci dotačního období;

Or.en.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 14
Odstavec 2 a (nově)

2a. Ve spojitosti s regiony - možnými příjemci dotací ze Strukturálních fondů v rámci 
cíle Konvergence (Článek 6), vyzývá Komisi k udělení zvláštního statusu starým 
průmyslovým regionům charakterizovaným hlavně převahou těžebního a tradičního 
zpracovatelského průmyslu;

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 15
Odstavec 2 a (nově)

2a. Přeformulovává závazek ke třem dimenzím, obsažený v Lisabonské a Gothenburské 
strategii, a doporučuje proto, aby druhý cíl v rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální inkluze byl přeformulován a více 
zohledňoval zlepšování přístupu ke službám obecného zájmu, posilování sociální 
inkluze znevýhodněných osob a potírání diskriminace (Článek 3);

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložili Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 16
Odstavec 2 a (nově)

2a. Zabývá se přehnaným důrazem, který návrh Komise klade na konkurenceschopnost, 
adaptabilitu a podnikání na úkor koheze a konvergence. Varuje, že ačkoliv by se 
kohezní prostředky měly využívat za účelem dosažení udržitelného rozvoje, 
konkurenceschopnost nemůže být náhradou za konvergenci ve členských státech a 
regionech, které zaostávají (Článek 3);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Pozměňovací návrh 17
Odstavec 2 a (nově)

2a. Vyzývá k tomu, aby byla na cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost zamířena v 
rámci Kohezních fondů značná pozornost, a také aby byl koordinován v úzké 
návaznosti na programmy podpory výzkumu (Článek 3(2)(b));

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 18
Odstavec 2 a (nově)

2a. V rámci cíle Teritoriální spolupráce vyzývá k intenzifikaci interregionální 
spolupráce za podpory Unie, nejen proto, že, jak je známo, se takto zrychlí rozvoj 
území zaostalých regionů, networking a využití technické pomoci, ale také proto, že 
toto pomáhá zlepšit profil Unie a tím povzbudit občany, aby se více zapojovali do 
evropské integrace (Článek 3(2)(c));

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfrancouzštiněed Weber, Marií Berger, 
Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 19
Odstavec 2 a (nově)

2a. V rámci celkových dotačních cílů Fondů oceňuje zvláštní zaměření na oblasti 
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postižené zeměpisnými nebo přírodními nevýhodami, které zhoršují problémy jejich 
rozvoje, ale ve světle Článku III-220 Smlouvy o evropské ústavě vyzývá k přidání 
zmínky o oblastech, které do 30. dubna 2004 hranice Společenství a už tento status 
nemají (Článek 3(3));

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria a Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 20
Odstavec 2 b (nově)

2b. Vyzývá k tomu, aby byl zachován odkaz na městskou dimenzi a aby byla věnována 
větší pozornost malým a středně velkým městům Unie, v zájmu jejich rozvoje a 
rozvoje okolních zemědělských oblastí (Článek 3(3));

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 21
Odstavec 2 b (nově)

2b. V kontextu cekových cílů pomoci z Fondů vítá zvláštní pozornost věnovanou 
oblastem postiženým zeměpisnými nebo přírodními nevýhodami, které zhoršují 
problémy jejich rozvoje, ale ve světle Článku III-220 Smlouvy o evropské ústavě 
vyzývá k dodatečné zmínce o konkrétních hraničních regionech (Článek 3(3));

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 22
Odstavec 2 b (nově)

2b. Vyzývá k úsilí stavět na dosaženém úspěchu v zemědělských stejně jako městských 
oblastech zejména ve vztahu k zaměstnanosti, povzbuzovat kulturní rozvoj, zlepšovat 
kvalitu fyzického a kulturního prostředí a kvalitativní a kulturní aspekty podmínek, 
v nichž lidé žijí, a rozvíjet turismus. Vyzývá k tomu, aby byl význam těchto faktorů 
pro zvyšování přitažlivosti regionů nadále brán v úvahu. (Článek 3(3));

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložili Sérgio Marques a Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 23
Odstavec 2 b (nově)

2b. Vyzývá k tomu, aby byl plně uveden v praxi požadavek uvedený v Článku 299(2) 
Smlouvy o ES, aby bylo s okrajovými regiony nakládáno jako se zvláštními případy s 
ohledem na jejich přístup ke Strukturálním fondům včetně regionů, jejichž HDP 
vzrostl, nebo následně vzroste, nad 75 % průměru Společenství;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, 
Manuel Medina Ortega, a Paulo Casaca

Pozměňovací návrh 24
Odstavec 2 c (nově)

2c. Podle Článku 299(2) Smlouvy o ES vyzývá k tomu, aby měly okrajové regiony jako 
takové nárok na dotace ze Strukturálního fondu spojené s cílem Konvergence s 
ohledem na jejich strukturální hospodářskou a sociální situaci (Článek 5);

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Pozměňovací návrh 25
Odstavec 2 c (nově)

2c. S ohledem na posouzení nároku na dotace se Strukturálních fondů vyzývá k tomu, 
aby bylo možné posuzovat regiony Brandenburska na bázi úrovně I klasofikace 
územních jednotek pro statistiku (DE 4; Nařízení (ES) č. 1059/2003 Evropského 
Parlamentu a Rady z 26. května 2003) (Článek 5);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Sérgio Marques a Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 26
Odstavec 2 c (nově)

2c. Podle Článku 299(2) Smlouvy o ES vyzývá k tomu, aby měly okrajové regiony 
celkově automaticky nárok na dotace v rámci cíle Konvergence bez ohledu na jejich 
HDP (Článek 5(1));
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Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Jillian Evans

Pozměňovací návrh 27
Odstavec 2 c (nově)

2c. Vyzývá k tomu, aby pro určení nároku na dotace v rámci cíle Konvergence byly 
stanoveny následující údaje: regiony úrovně NUTS II, jejichž HDP na hlavu, 
měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 
2000-2002, činí méně než 75 % průměru Společenství (Článek 5(1));

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 28
Odstavec 2 c (nově)

2c. Vyzývá k tomu, aby byly pro posouzení nároku na dotace v rámci phasing-out pod 
cílem Konvergence stanoveny následující údaje: regiony úrovně NUTS II, jejichž 
HDP na hlavu měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství 
za období 2000-2002, činí 75% až 85% průměru Společenství (Článek 5(2));

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 29
Odstavec 2 c (nově)

2c. Zdůrazňuje akutní potřebu soustředit zdroje na nejméně rozvinuté regiony rozšířené 
Unie a zároveň brát v úvahu potřeby regionů, které trpí stálými a závažnými 
nevýhodami podle acquis EU. Vyzývá k vytvoření konkrétních opatření a 
dodatečných dotací, které by vyvážily nevýhody, jimž čelí okrajové regiony v 
důsledku faktorů zmíněných v Článku 299(2) Smlouvy tak, aby byla umožněna 
integrace těchto regionů do vnitřního trhu a kompenzace omezujících podmínek. 
Vyzývá k patřičným dotacím z ERDF s cílem integrovat nejsevernější oblasti Unie do 
vnitřního trhu a kompenzovat jejich konkrétní stálé nevýhody plynoucí z jejich 
vzdálenosti, obtížného klimatu a velmi nízké hustoty obyvatelstva, podle Článku 2 
Protokolu 6 Smlouvy o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska (Článek 5(12));
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 30
Odstavec 2 c (nově)

2c. Zvažuje, že nárok na dotace u regionů dotčených tzv. statistickým efektem nesmí být 
dotčen nárůstem "virtuálního" bohatství, které lze přičíst na vrub snížení HDP na 
hlavu v rozšířené Evropské unii. Poukazuje na to, že regiony dotčené statistickým 
efektem musí i nadále dostávat stejné dotace od Evropské unie, jaké by dostávaly, 
pokud by posouzení nároku probíhalo v rámci EU-15 (Žádný region by neměl 
pociťovat, že v důsledku rozšíření je chudší.) Zvažuje, že finanční prostředky by se 
měly proporčně zvýšit (přibližně 6 miliard € na období 2007-2013) (Články 5, 15 a 
16);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 31
Odstavec 2 c (nově)

2c. Poukazuje na to, že státní dotace jednotlivých států je důležitým finančním 
nástrojem hospodářské a sociální koheze (1. bod odůvodnění), a proto musí být 
zahrnuta do národního referenčního rámce a musí být schválena jako součást 
víceletých národních programů; vyzývá k tomu, aby byly základní zásady pro dotace 
spojené se Strukturálními fondy zahrnuty do Všeobecných ustanovení';

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 32
Odstavec 2 c (nově)

2c. Zvažuje fakt, že podle závěrů jarní Evropské rady z 22. a 23. března, týkajících se 
revize Paktu o stabilitě a růstu (v němčiněž se konstatuje, že důvodem postupu s 
výrazným deficitem je pomoc, ne potrestání), by měly být zrušeny podmínky pro 
přístup ke Kohezním fondům, aby se kohezní země mohly lépe vyrovnat s potřebou
značných investic, obzvlášť do infrancouzštiněastruktury, a tak dosáhly skutečné 
konvergence (Článek 5(3));



AM\562138CS.doc 11/87 PE 355.799v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 33
Odstavec 2 d (nově)

2d. Směřuje zvláštní pozornost k faktu, že je třeba vyžadovat od všech politik EU, aby 
přispívaly k cíli hospodářské a sociální koheze, a že k tomuto cíli směřuje i politika 
mezinárodního obchodu, což nelze považovat za výjimku. Vyzývá k tomu, aby byla 
obchodní politika koncipována tak, aby nepůsobila šokové dopady na regiony, a 
upozorňuje obzvlášť na skutečnost, že přemisťování firem nebo výrobních jednotek 
představuje vážnou hrozbu pro regionální rozvoj (48. bod odůvodnění);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 34
Odstavec 3

3. Staví se proti ustanovení povinných 150 kilometrových limitů pro definici 
přímořských regionů, které mají nárok čerpat z programů přeshraniční spolupráce 
a vyzývá dále k tomu, aby byla přijata zvláštní opatření zajišťující regionům na 
okraji EU možnost účastnit se těchto programů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 35
Odstavec 3

3. Odmítá potřebu 150 kilometrového limitu pro definici mořské hranice s nárokem na 
účast v programech přeshraniční spolupráce jako nadbytečnou diskriminaci proti 
ostrovním členským státům;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Ewa Hedkvist Petersen

Pozměňovací návrh 36
Odstavec 3

3. Vyzývá ke značnému stupni flexibility ve vztahu k implementaci přeshraniční 
spolupráce přes mořské hranice, relevantní faktory jsou funkcionalita, struktura 
obchodu, dřívější spolupráce a vzájemné problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 37
Odstavec 3

3. Vyzývá k zachování 150 km jako maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými 
hranicemi regionů úrovně NUTS III, neboť oblasti, které nesplňují tyto parametry, 
mohou žádat o alternativní zdroje financování zmíněné v Článku 7(2) a (3) 
všeobecného nařízení o evropské územní spolupráci; přesto však vyzývá k flexibilitě 
všude tam, kde existují demonstrovatelné historické nebo kulturní styky nebo 
praktická spojení jako je obchod, turismus nebo dopravní spojení; dále vyzývá k 
tomu, aby byl přidán odkaz na potřebu brát v úvahu důležitost zajištění této 
konektivity okrajových oblastí (Článek 7); vyzývá ke zrušení Článku 36(4)(a) 
všeobecného nařízení s cílem zajistit, aby byla zahrnuta interregionální spolupráce 
jako nezávislá linie (podobná stávajícímu programu INTEREG IIIc) v novém cíli 
územní spolupráce za účelem sdílení vědomostí a zkušeností mezi všemi regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 38
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření na přibližně 150 kilometrů maximální vzdálenosti povolené mezi 
mořskými hranicemi regionů úrovně NUTS III ve Společenství tak, aby měly tyto 
regiony nárok na financování v rámci přeshraniční spolupráce; dále vyzývá k vložení 
zmínky o potřebě brát v úvahu důležitost zajištění konektivity okrajových oblastí 
(Článek 7), a vyzývá k začlenění interregionální spolupráce jako nezávislé 
komponenty do nového cíle územní spolupráce, srovnatelně se stávajícím 
programem INTERREG III C;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 39
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství na 200 kilometrů s cílem umožnit regionům 
přístup k financování v rámci přeshraniční spolupráce, toto se týká všech vnitřních a 
vnějších hranic; dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě brát v úvahu důležitost 
zajištění konektivity okrajových území (Článek 7); zvažuje jako vhodné, aby byla 
interregionální spolupráce nezávislou komponentou v rámci cíle Územní spolupráce 
a tak stavěla na úspěchu prgramu INTERREG III C a pokračovala dále v jeho 
obsahu;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 40
Odstavec 3

3. Vyzývá k tomu, aby (zrušeno) maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými 
hranicemi regionů úrovně NUTS III ve Společenství umožňující regionům přístup k 
financování v rámci přeshraniční spolupráce - které jsou, podle pravidel, maximálně 
150 km vzdálené - byly aplikovány pružně a tak umožnily hodnotnou přeshraniční 
spolupráci mezi regiony, mezi kterými je větší vzdálenost než 150 km;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložili Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 41
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství s cílem umožnit regionům přístup k 
financování v rámci přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů; regiony situované 
mimo tento 200 km limit, jako je Kypr, Skotsko a/nebo vzdálené oblasti, mohou být 
zahrnuty do této kategorie na základě principu rovného zacházení; dále vyzývá k 
tomu, aby byla vložena zmínka o potřebě brát v úvahu důležitost zajištění konektivity 
okrajových území (Článek7);

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 42
Odstavec 3

3. Za účelem přístupu k financování v rámci přeshraniční spolupráce vyzývá k 
zahrnutí mořských hranic regionů úrovně NUTS III tam, kde tyto hranice vytvářejí 
přímou návaznost mezi členskými státy, ve kterých tyto regiony leží, a v jiných 
případech, k rozšíření maximální povolené vzdálenosti na 200 kilometrů (zrušeno);
dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě brát v úvahu důležitost zajištění konektivity 
okrajových oblastí (Článek 7);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Gerard Galeote Queced

Pozměňovací návrh 43
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství na 200 kilometrů a v každém případě k 
zahrnutí skupin ostrovů přinejmenším do úrovně NUTS III, pro účely přístupu k 
financování v rámci přeshraniční spolupráce. Dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě 
brát v úvahu důležitost zajištění konektivity okrajových oblastí (Článek 7);

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Claudio Favo

Pozměňovací návrh 44
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství za účelem přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů; je přesvědčen, že toto kritérium vzdálenosti 
by mělo být elieves that this distance criterion should be waived when the NUTS 
level III regions in question border the same sea (the Mediterranean, the Baltic, or 
the Black Sea); calls, moreover, for a reference to be inserted on the need to take into 
account the importugalštiněance of providing for the connectivity of peripheral areas 
(Článek 7);

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložil Francesco Musotti

Pozměňovací návrh 45
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství pro účely přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů; vyjadřuje přesvědčení, že toto kritérium 
vzdálenosti by se nemělo používat, pokud příslušné regiony úrovně NUTS III mají 
hranice se stejným mořem (Středozemním, Baltickým nebo Černým mořem); dále 
vyzývá k vložení zmínky o potřebě brát v úvahu důležitost zajištění konektivity 
okrajových oblastí (Článek 7);

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Howitt

Pozměňovací návrh 46
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi
regionů úrovně NUTS III ve Společenství pro účely přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů, a k flexibilitě tam, kde existují 
demonstrovatelné historické a kulturní svazky nebo praktická spojení jako je 
obchod, turismus a dopravní spojení; dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě brát v 
úvahu důležitost zajištění konektivity okrajových oblastí (Článek 7(1));

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 47
Odstavec 3

3. Vyzývá ke zrušení maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství pro účely přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce ve vztahu k 150 km dlouhému pásu pobřeží Baltického 
moře; dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě brát v úvahu důležitost zajištění 
konektivity okrajových oblastí (Článek 7);

Or. et
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Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 48
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství pro účely přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů; dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě 
brát v úvahu důležitost zajištění konektivity nejokrajovějších regionů (Článek7); 
vyzývá k umožnění přeshraniční spolupráce regionům NUTS II, které hraničí s 
oprávněnými oblastmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 49
Odstavec 3

3. Vyzývá k rozšíření maximální povolené vzdálenosti mezi mořskými hranicemi 
regionů úrovně NUTS III ve Společenství pro účely přístupu k financování v rámci 
přeshraniční spolupráce na 200 kilometrů; dále vyzývá k vložení zmínky o potřebě 
brát v úvahu důležitost zajištění konektivity okrajových oblastí a nejokrajovějších 
regionů (Článek7);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 50
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá k dodržování procedury Strukturálních fondů při transformaci stávajících 
přeshraničních programů v programy v rámci nové politiky Evropského sousedství 
(ENPI a IPA);

Or. en



AM\562138CS.doc 17/87 PE 355.799v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 51
Odstavec 3 a (nově)

3a. Podporuje financování na úrovni 85% zdrojů poskytovaných "klasickým" oblastem
- příjemcům dotace v rámci cíle Konvergence na začátku dotačního období, jež bude 
sníženo na 60 % úrovně financování na konci dotačního období;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andrio

Pozměňovací návrh 52
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá členské státy stejně jako regiony k vytvoření a užívání metodologie pro 
systematickou identifikaci, jednotnou prezentaci, posouzení použitelnosti a výměnu 
postupů rozvoje s cílem pomoci oblastem, které mají zájem o zlepšení (Článek 7(3));

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 53
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá ke změně termínu "transnárodní spolupráce" na "transregionální 
spolupráce" a poukazuje na to, že také v případě "integrovaného územního rozvoje" 
je nutno se zaměřit na rozvoj zúčastněných regionů a že toto musí být v textu 
vyjádřeno (Článek 7 a dále);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Howitt

Pozměňovací návrh 54
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá k zařazení interregionální spolupráce jako linie v rámci cíle územní 
spolupráce a ne k její integraci do regionálních programů, tak aby bylo zajištěno, že 
integrace nevyloučí některé regiony z jakékoliv účasti v rámci tohoto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 55
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá k otevření přeshraniční složky cíle evropské územní spolupráce 
nejokrajovějším regionům bez ohledu na kritérium vzdálenosti (Článek 7);

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Istvánem Pálfi, László Surjánem

Pozměňovací návrh 56
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá Komisi, aby bezodkladně podala Parlamentu zprávu zpracovanou na základě 
konkrétní numerické analýzy a týkající se dopadu přistoupení Bulharska a 
Rumunska na klasifikaci regionů podle HDP;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert 
van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 57
Odstavec 3 a (nově)

3a. Vyzývá k tomu, aby v rámci prosazování (třetího) nového cíle Územní spolupráce 
měly všechny vnitřní hranice nárok na dotace bez ohledu na národní priority, a v 
tomto smyslu aby byly všechny vnitřní hranice zahrnuty do strategických směrnic 
Společenství na období 2007-2103 (Článek 7) jako povinný prvek;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 58
Odstavec 3 b (nově)

3b. Zaujímá stanovisko, že případ přeshraniční spolupráce by měl být řešen také v 
návrhu všeobecných ustanovení, a tím vyzývá Komisi a Radu k přidání nového 
ustanovení (Článek 7a) o tomto předmětu na základě logiky a obsahu návrhu 
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Komise na nařízení Evropského Parlamentu a Rady o ustavení evropského uskupení 
pro přeshraniční spolupráci (EGCC);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili László Surján, István Pálfi

Pozměňovací návrh 59
Odstavec 3 b (nově)

3b. Bere v úvahu to, že konečná finanční dohoda musí zajistit, abychom splnili politické 
požadavky naší doby, mezi kterými je hlavní reforma kohezní politiky; zvažuje fakt, 
že tomuto účelu odpovídá úroveň 0,41 % GNI Evropské unie;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 60
Odstavec 3 c (nově)

3c. Pro účely přeshraniční spolupráce musí všechny regiony úrovně NUTS III a proto 
veškeré pozemní nebo mořské hranice být možnými příjemci přeshraniční 
spolupráce a mít přístup k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 61
Odstavec 3 d (nově)

3d. Zdůrazňuje význam územní spolupráce a podtrhuje nutnost silnější role místních a 
regionálních úřadů; podporuje interregionální spolupráci ve výměně informací a 
zkušeností a ve vytváření možností pro rozvoj projektů (programově nebo na základě 
projektů); dále podtrhuje synergický efekt mezi nástroji sousedství a pravidly územní 
spolupráce (Návrh ústavy, Článek III-220);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 62
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu,
zejména pokud jde o strategické plánování a monitorování programů, a vyslovuje se 
pro vedení seznamu příslušných orgánů; domnívá se, že takový seznam by měl být 
informativní, ale nikoli výlučný, a měl by zahrnovat místní a regionální úřady a 
organizaci pracující v oblasti životního prostředí; domnívá se, že musí probíhat 
rozhovory se zastupujícími organizacemi ve smyslu článku 13 Smlouvy, kromě 
dobrovolných a společenských skupin, které by měly být osloveny v průběhu 
střednědobého hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 63
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu a 
vyslovuje se pro odkaz na cílené tripartitní smlouvy a dohody mezi Společenstvím, 
členskými státy a regionálními a místními úřady jako možný nástroj partnerství a 
pro vedení seznamu příslušných orgánů, který by měl rovněž zahrnovat nevládní 
organizace pracující v oblasti životního prostředí, orgány zastupující zdravotně 
postižené a nevládní organizace, které podporují nediskriminaci, v souladu 
s článkem 13 Smlouvy; partneři musí být plně informováni, jejich stanovisko musí 
být součástí hodnotících dokumentů a v počátečním stádiu musí v rámci technické 
pomoci dostat k dispozici vzdělávací opatření nezbytná pro plnění jejich úkolů 
(články 10, 43 a 44);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 64
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu a 
vyslovuje se pro vedení seznamu příslušných orgánů, který by měl nadále zahrnovat 
místní a regionální úřady, nevládní organizace pracující v oblasti životního prostředí,
orgány zastupující (vypuštění) zdravotně postižené osoby a další dobrovolné skupiny 
(článek 10);
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 65
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu a 
vyslovuje se pro rozšíření seznamu příslušných orgánů, který by měl zahrnovat nejen 
nevládní organizace pracující v oblasti životního prostředí a orgány zastupující 
zdravotně postižené, ale rovněž organizace bojující proti všem formám diskriminace 
a sociálního vyloučení (článek 10);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 66
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu a 
vyslovuje se pro vedení seznamu příslušných orgánů, který by měl rovněž zahrnovat 
nevládní organizace pracující v oblasti životního prostředí, městské hospodářské 
subjekty, nevládní organizace prosazující rovnost mužů a žen jako sociální cíl, 
univerzity, sdružení pro sociální bydlení a orgány zastupující zdravotně postižené 
(článek 10);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 67
Odstavec 4

4. Odmítá jakékoli oslabení zásady partnerství předpokládané v původním návrhu a 
vyslovuje se pro vedení seznamu příslušných orgánů, který by měl rovněž zahrnovat 
nevládní organizace pracující v oblasti životního prostředí, (vypuštění) orgány 
zastupující zdravotně postižené a zprostředkovatelské orgány zastupující různé 
kategorie podniků (článek 10);

Or. fr



PE 355.799v01-00 22/87 AM\562138CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 68
Odstavec 4 a (nový)

4a. Vyzývá členské státy, aby posílily vazby na regionální, místní a městské partnery 
v zájmu optimálního využití jejich specifických znalostí při přípravě programů i 
jejich realizaci; v této souvislosti se navíc přimlouvá za co největší decentralizaci 
pravomocí, aby se předešlo nadměrné administrativní práci (článek 10);

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 69
Odstavec 4 a (nový)

4a. Vyzývá Komisi a Radu, aby do ustanovení o partnerství (článek 10) zařadily 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kterých by se mělo využívat po 
prošetření právních a ekonomických důsledků operačního programu a měla by 
upravovat přípravu, realizaci a financování operačních programů v rámci smlouvy 
o partnerství veřejného a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, and 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 70
Odstavec 4 a (nový)

4a. Vyslovuje se pro to, aby článek 50 nařízení obsahoval následující nový bod ca): 
„příspěvek k velkým evropským projektům mobility a logistiky, například projektu 
Galileo, a podpora dokonalosti evropského výzkumu a vývoje na pomoc zmenšení 
technologické mezery“;

Or. es
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Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 71
Odstavec 4 a (nový)

4a. Žádá Komisi, aby Společenství poskytla strategické hlavní směry pro partnerství na 
podporu účinných konzultací a skutečné účasti, jakož i rovnosti mezi různými 
partnery; dále žádá Komisi o zajištění toho, aby členské státy vhodným způsobem 
vykazovaly, jak bylo partnerství zřízeno a jakým způsobem funguje (článek 10);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili István Pálfi, László Surján

Pozměňovací návrh 72
Odstavec 4 a (nový)

4a. Upozorňuje na skutečnost, že je nutné vynaložit vědomé úsilí na předcházení vzniku 
napětí mezi regiony, které jsou schopny účasti ve fondu soudržnosti po rozšíření, a 
regiony, které z důvodu statistického vlivu mohou být náhle zbaveny dotací;

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předložila Elly de Groen-Kouwenhoven

Pozměňovací návrh 73
Odstavec 4 a (nový)

4a. Odmítá postup, podle kterého „zástupce“ občanské společnosti jmenují vlády, 
protože je pseudodemokratický; vyslovuje se pro to, aby každý zástupce občanské 
společnosti, který se účastní práce v poradních orgánech a výborech pro přípravu a 
monitorování národního strategického referenčního rámce, i přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení operačních programů, byl volen formou jmenování a 
hlasování organizovaného mezi organizacemi občanské společnosti pracujícími 
v příslušném sektoru a na příslušné úrovni, ať národní, regionální nebo místní 
(článek 10);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Mirosław Mariusz Piotrowski

Pozměňovací návrh 74
Odstavec 5

5. Vyslovuje se pro zajištění toho, že dostupnost pro zdravotně postižené osoby bude
podmínkou čerpání z fondů a bude monitorována v různých fázích provádění fondů 
(článek 14);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 75
Odstavec 5

5. Vyslovuje se pro uplatnění zásady rovnosti mužů a žen tak, aby byla zajištěna 
nediskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství 
nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, a zejména aby dostupnost 
byla pro zdravotně postižené osoby podmínkou čerpání z fondů a byla monitorována 
v různých fázích provádění fondů (článek 14);

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložili Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 76
Odstavec 5 a (nový)

5a. Vyslovuje se pro to, aby politika soudržnosti byla ve všech fázích pevně vázána cíli 
trvale udržitelného rozvoje a dodržováním právních předpisů v oblasti životního 
prostředí; doporučuje, aby podmínkou schválení národních strategických 
referenčních rámců a operačních programů pro strukturální fondy ze strany Komise 
bylo to, že  členské státy prokáží, jak hodlají respektovat a zlepšovat životní prostředí, 
zejména formou podpory sítě Natura 2000, provádění rámcové směrnice o vodě a 
dosahování kjótských cílů,;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, and 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 77
Odstavec 5 a (nový)

5a. Vyslovuje se pro doplnění následujícího textu na konec čl. 52 písm. b) bodu (iv) 
nařízení: „a vnitřní hranice, jejichž geografické znevýhodnění zahrnuje trvale 
obtížný přístup, což ve stále větší míře vede k poklesu počtu obyvatel“;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 78
Odstavec 5 a (nový)

5a. Vyzývá Komisi, aby v plném znění začlenila usnesení Parlamentu o genderovém 
rozpočtování (P5_TA(2003)0323), a zejména odstavce 8, 14 a 20 uvedeného 
usnesení, do článku 14;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 79
Odstavec 5 b (nový)

5b. Vyslovuje se pro to, aby politika soudržnosti plně přihlížela k tomu, jak 
maximalizovat účast v rámcovém programu EU a fondech soudržnosti a synergie 
mezi programem a fondy, a vyžaduje, aby prokázání této skutečnosti bylo 
podmínkou souhlasu Komise s národními strategickými rámci a operačními 
programy pro strukturální fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 80
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby Evropská unie prokázala úmysl a solidaritu tím, že přidělí 
finanční prostředky nutné pro splnění úkolů hospodářské, sociální a územní 
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soudržnosti, které stojí před rozšířenou Evropou;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 81
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly co nejrázněji odmítnuty všechny pokusy o úpravu 
navrhovaného finančního rámce, včetně globálních zdrojů a rozdělení zdrojů mezi 
různé cíle (vypuštění), vyjma rozdělení zdrojů pro cíl evropské územní spolupráce, u 
kterého, protože ustanovení článku 19 o flexibilitě samo o sobě nedostačuje, musí 
být stanoveny následující priority : 63,64% na financování přeshraniční spolupráce, 
31,82% na financování mezinárodní spolupráce a 4,54% na financování sítí 
spolupráce a výměny zkušeností (články 15-22) ;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Garrelt Duin

Pozměňovací návrh 82
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly co nejrázněji odmítnuty všechny pokusy o úpravu 
navrhovaného finančního rámce, včetně globálních zdrojů a rozdělení zdrojů mezi 
různé cíle a jejich složky, a bez ohledu na tento bod se domnívá, že částky navržené 
Komisí pro rozdělení zdrojů mezi různé cíle představují spravedlivou rovnováhu 
zájmů (články 15-22);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 83
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly všechny pokusy o úpravu navrhovaného finančního 
rámce včetně globálních zdrojů a rozdělení zdrojů mezi různé cíle a jejich složky byly 
podporovány, dokud budou mít kladný vliv na regionální rozvoj (články 15 – 22);

Or. nl
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Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Pozměňovací návrh 84
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly co nejrázněji odmítnuty všechny pokusy o úpravu 
navrhovaného finančního rámce, včetně globálních zdrojů a rozdělení zdrojů mezi 
různé cíle (vypuštění) (články 15-22);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 85
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly co nejrázněji odmítnuty všechny pokusy o úpravu
navrhovaného finančního rámce, včetně globálních zdrojů a rozdělení zdrojů mezi 
různé cíle (vypuštění) (články 15-22);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 86
Odstavec 6

6. Vyslovuje se pro to, aby byly co nejrázněji odmítnuty všechny pokusy o úpravu 
navrhovaného finančního rámce směrem dolů, včetně globálních zdrojů a rozdělení 
zdrojů mezi různé cíle a jejich složky (články 15-22);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 87
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro doplnění meziregionálních a vnitroregionálních rozdílů do 
seznamu opatření používaných pro výpočet rozdělení 16,56% přechodné a specifické 
podpory v čl. 6 odst. 2;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Riitta Myller

Pozměňovací návrh 88
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro samostatný článek o strukturálních fondech a fondech soudržnosti 
na ochranu a zlepšení životního prostředí, podobný článku o rovnosti mužů a žen 
(článek 14);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine 
Stihler, Gábor Harangozó, Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 89
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro to, aby pro regiony přírodních vlivů u konvergenčního cíle platil 
“útlumový“ režim využívající navrhované finanční zdroje poskytnuté těmto 
regionům v rámci cíle konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, bez potřeby 
jakýchkoli dalších zdrojů k navrhovanému finančnímu rámci (články 16-17);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 90
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro to, aby pro regiony přírodních vlivů u konvergenčního cíle platil 
“útlumový“ režim využívající navrhované finanční zdroje poskytnuté těmto 
regionům v rámci cíle konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, bez potřeby 
jakýchkoli dalších zdrojů k navrhovanému finančnímu rámci (články 16-17)

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 91
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro to, aby pro regiony přírodních vlivů u konvergenčního cíle platil 
“útlumový“ režim využívající navrhované finanční zdroje poskytnuté těmto 
regionům v rámci cíle konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, bez potřeby 
jakýchkoli dalších zdrojů k navrhovanému finančnímu rámci (články 16-17)

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 92
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro to, aby se rozdělení Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Evropského strukturálního fondu pro cíle „regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti“ řídilo více potřebami členského státu, aby bylo možné co nejlépe 
zohlednit specifické rysy a potřeby každého členského státu a tím bylo možné zvýšit 
účinnost přídělů (článek 17);

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložil Thijs Berman

Pozměňovací návrh 93
Odstavec 6 a (nový)

6a. Zasazuje se o to, aby se u rozdělení příspěvků mezi programy financované 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a programy financované z Evropského 
strukturálního fondu, používal pružný alokační vzore, aby bylo zohlednit různé 
problémy v členských státech a regionech;

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 94
Odstavec 6 a (nový)

6a. V případě omezenějšího rozpočtu pro cíl 2 po dokončení finančního výhledu na 
období 2007-2013 se vyslovuje pro vypracování možností inovačního využití (forem) 
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spolufinancování veřejného a soukromého sektoru na ochranu příspěvků 
k ústředním cílům hospodářské soutěže, inovací a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 95
Odstavec 6 a (nový)

6a. Uznává nezbytnou úlohu globálních grantů při podpoře některých nejmenších 
dobrovolných a společenských skupin,  a zejména specifikace 1 % financování 
Evropského sociálního fondu v aktuálním programu, vyzývá Komisi, aby 
v budoucnosti přidělila 2 % dostupných zdrojů, aby sektorům umožnila stavět na 
úspěchu těchto projektů (článek 17);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 96
Odstavec 6 a (nový)

6a. Vyslovuje se pro vložení míry zaměstnanosti do čl. 17 odst. 1 písm. b) o zdrojích pro 
cíl „regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“, z důvodu zajištění souladu 
s čl. 17 odst. 1 písm. a) a z toho důvodu, že zde považujeme zaměstnanost za cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert 
van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 97
Odstavec 6 a (nový)

6a. Podporuje přidělování zdrojů pro cíl „regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti“ a v kontextu tohoto přidělování se vyslovuje pro začlenění regionů 
s geografickým nebo přírodním znevýhodněním ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) jako 
dalších kritérií vedle způsobilého obyvatelstva, regionální prosperity, 
nezaměstnanosti a míry zaměstnanosti (čl. 17 odst. 1 písm. a));

Or. de



AM\562138CS.doc 31/87 PE 355.799v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 98
Odstavec 6 b (nový)

6b. Zdůrazňuje význam cíle „evropské územní spolupráce“ a s ohledem na přidělování 
zdrojů se vyslovuje se pro podstatný posun priorit směrem k přeshraniční spolupráci 
(čl. 18 písm. a));

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Manfred Weber, Maria Berger

Pozměňovací návrh 99
Odstavec 6 c (nový)

6c. Zdůrazňuje význam cíle „evropské územní spolupráce“ a s ohledem na vztah mezi 
mezinárodní a přeshraniční spoluprací se vyslovuje se pro přidělení priority 
přeshraniční spolupráci, s přidělením 80 % zdrojů (článek 18);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Manfred Weber

Pozměňovací návrh 100
Odstavec 6 d (nový)

6d. Zdůrazňuje význam cíle „evropské územní spolupráce“ a s ohledem na vztah mezi 
mezinárodní a přeshraniční spoluprací se vyslovuje se pro přidělení priority 
přeshraniční spolupráci, s přidělením 66 % zdrojů (článek 18);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 101
Odstavec 7

7. vyslovuje se pro dodržování jasných a závazných strategických zásad o soudržnosti 
Společenství, které je nezbytné přijmout v souladu s postupem uvedeným v 
článku 161 Smlouvy; kromě toho se vyslovuje pro průběžné hodnocení, které se má 
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realizovat podle stejného postupu, pokud Smlouva o Ústavě pro Evropu nevstoupí v 
platnost, v kterémžto případě musí být použit článek III-223 tak, aby se vzalo v úvahu 
úplné legislativní spolurozhodnutí Evropského parlamentu (článek 23 – 24);·

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 102
Odstavec 7

7. vyslovuje se pro dodržování jasných a závazných strategických zásad o soudržnosti 
Společenství, které je nezbytné přijmout v souladu s postupem uvedeným v 
článku 161 Smlouvy o založení Evropského společenství; kromě toho se vyslovuje 
pro průběžné hodnocení, které se má realizovat podle stejného postupu, pokud 
Smlouva o Ústavě pro  Evropu nevstoupí v platnost, v kterémžto případě musí  být 
použit  článek III-223 tak, aby se vzalo v úvahu úplné legislativní spolurozhodnutí 
Evropského parlamentu; zastává názor, že v tomto smyslu by přechodné ustanovení o 
vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost, mělo být doplněno do hlavy II 
kapitoly I nařízení (články 23-24);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 103
Odstavec 7

7. vyslovuje se pro dodržování jasných (vypuštěno) strategických zásad o soudržnosti 
Společenství, které je nezbytné přijmout v souladu s postupem uvedeným v 
článku 161 Smlouvy; kromě toho se vyslovuje pro průběžné hodnocení, které se má 
realizovat podle stejného postupu, pokud Smlouva o Ústavě pro  Evropu nevstoupí v 
platnost, v kterémžto případě musí být použit článek III-119, aby se vzalo v úvahu 
úplné legislativní spolurozhodnutí Evropského parlamentu (článek 23–24);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Rolf Berend

Pozměňovací návrh 104
Odstavec 7

7. vyslovuje se pro dodržování jasných a obecných strategických zásad o soudržnosti 
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Společenství, které je nezbytné přijmout v souladu s postupem uvedeným v 
článku 161 Smlouvy; kromě toho se vyslovuje pro průběžné hodnocení, které se má 
realizovat podle stejného postupu, pokud Smlouva o Ústavě pro  Evropu nevstoupí v 
platnost, v kterémžto případě musí být použit  článek III-119, aby se vzalo v úvahu 
úplné legislativní spolurozhodnutí Evropského parlamentu (článek 23 – 24);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 105
Odstavec 7

7. vyslovuje se pro dodržování jasných (vypuštěno) strategických zásad o soudržnosti 
Společenství, které je nezbytné přijmout v souladu s postupem uvedeným v 
článku 161 Smlouvy; kromě toho se vyslovuje pro průběžné hodnocení, které se má 
realizovat podle stejného postupu, pokud Smlouva o Ústavě pro Evropu nevstoupí v 
platnost, v kterémžto případě musí být použit  článek III-119, aby se vzalo v úvahu 
úplné legislativní spolurozhodnutí Evropského parlamentu (článek 23 – 24);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 106
Odstavec 7 a (nový)

7a. vyslovuje se pro to, aby obecné nařízení obsahovalo silnější vazbu na Evropskou 
strategii udržitelného rozvoje (článek 23); vyslovuje se pro to, aby v této souvislosti 
členské státy v národním  strategickém rámci demonstrovaly, jak zamýšlejí  
financovat potřeby životního prostředí, zejména podporu sítě Natura 2000, zavedení 
směrnice o vodohospodářském rámci a dosažení cílů Kjótského protokolu ze zdrojů 
Společenství nebo z vlastních zdrojů (článek 25);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 107
Odstavec 7 a (nový)

7a. vyslovuje se pro to, aby obecné nařízení obsahovalo silnější vazbu na Evropskou 
strategii udržitelného rozvoje (článek 23); vyslovuje se pro to, aby v této souvislosti 
členské státy v národním  strategickém rámci demonstrovaly, jak zamýšlejí  
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financovat potřeby životního prostředí, zejména podporu sítě Natura 2000, zavedení 
směrnice o vodohospodářském rámci a dosažení cílů Kjótského protokolu ze zdrojů 
Společenství nebo z vlastních zdrojů (článek 25);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 108
Odstavec 7 a (nový)

7a. vyslovuje se pro zavedení kompenzačních mechanismů k zamezení náhlých změn v 
police soudržnosti a pro to, aby přechodná období byla pozvolná a dosti dlouhá pro 
území, která podléhají statistickým dopadům následných rozšíření EU, zvláště když 
zahrnují nepřiměřený pokles jejich čistých zůstatků;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo a Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 109
Odstavec 7 b (nový)

7b. poukazuje na dosavadní finanční úsilí ve prospěch neokrajovějších regionů, ale 
zastává názor, že za účelem poskytnutí potřebné protiváhy stálým strukturálním 
nevýhodám, které musí tyto regiony překonat, aby získaly přístup na vnitřní trh, 
měly by i nadále mít status regionů spadajících do nového konvergenčního cíle bez 
ohledu na výši svých příjmů;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 110
Odstavec 8

8. vyslovuje se v kontextu tematických a územních priorit  národního strategického  
referenčního rámce pro zahrnutí odkazu na oblasti ovlivněné nepříznivými 
geografickými a přírodními podmínkami, jež vyžadují zvláštní pozornost, tj. ostrov, 
řídce osídlené a hornaté oblasti a určité hraniční regiony (čl. 25 odst. 3);

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil István Pálfi, László Surján

Pozměňovací návrh 111
Odstavec 8

8. vyslovuje se pro zahrnutí odkazu na ostrov, řídce osídlené a hornaté oblasti, hraniční 
oblasti EU a vnitrozemské regiony podle tematických a územních priorit, které mají 
být specifikovány ve strategické části národního strategického referenčního rámce 
(článek 25);

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 112
Odstavec 8

8. vyslovuje se pro zahrnutí odkazu na ostrov (včetně Malty a Kypru), řídce osídlené a 
hornaté oblasti podle tematických a územních priorit, které mají být specifikovány ve 
strategické části národního strategického referenčního rámce (článek 25);·

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 113
Odstavec 8

8. vyslovuje se pro zahrnutí zvláštního odkazu na nejokrajovější regiony a na ostrov, 
řídce osídlené a hornaté oblasti podle tematických a územních priorit, které mají být 
specifikovány ve strategické části národního strategického referenčního rámce (článek 
25);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 114
Odstavec 8

8. vyslovuje se pro zahrnutí odkazu na ostrov, řídce osídlené a hornaté oblasti a hraniční 
regiony podle tematických a územních priorit, které mají být specifikovány ve 
strategické části národního strategického referenčního rámce (článek 25);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo a Salvador Garriga Polledo

Pozměňovací návrh 115
Odstavec 8 a (nový)

8a. vyslovuje se pro to, aby regiony podléhající statistickému dopadu rozšíření byly 
podle nového cíle konvergence plně způsobilé s tím, že jejich finanční možnosti se 
nesmí snížit (podle návrhu Komise se mají evropské fondy snížit o třetinu) z titulu 
čistě statistického dopadu, který v žádném případě nenaznačuje, že v příslušných 
regionech se reálný příjem a úroveň bohatství zvýšila;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 116
Odstavec 8 a (nový)

8a. vyslovuje se pro to, aby operační programy rozvoje venkova byly součástí každého 
národního strategického referenčního rámce a byly rovněž vypracovány na 
víceletém základě, aby byla zajištěna konsistence s jinými fondy a veškerá  
strukturální pomoc přispívala k úspěšnému a udržitelnému rozvoji venkova (bod 
odůvodnění 7 a článek 25);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 117
Odstavec 8 a (nový)

8a. vyslovuje se s odkazem na Lisabonskou strategii a na výsledky zprávy komisaře 
Koka, pro zahrnutí ukazatelů slabých stránek u inovací do tematických a územních 
priorit strategické části národního strategického referenčního rámce;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 118
Odstavec 8 a (nový)

8a. zdůrazňuje potřebu stanovení priorit mezi tematickými a územními prioritami, 
včetně zmenšení meziregionálních a vnitroregionálních rozdílů, udržitelného 
urbanistického rozvoje a diverzifikace venkovských ekonomik a/nebo oblastí 
závislých na rybolovu  (čl. 25 odst. 3 písm.a));

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elly de Groen-Kouwenhoven

Pozměňovací návrh 119
Odstavec 8 a (nový)

8a. vyslovuje se pro zahrnutí ustanovení, že nikoliv pouze operační programy, ale 
rovněž každý národní strategický referenční rámec by měl zahrnovat ukazatele o 
realizaci, výsledcích a dopadech; zastává názor, že ukazatele by měly uvádět míru 
dosaženého pokroku ve vztahu k základní situaci a efektivnost realizace národního 
strategického referenčního rámce (článek 25);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 120
Odstavec 8 a (nový)

8a. vyslovuje se pro to, aby nové členské státy, které jsou malými ostrovy na okraji 
Evropské unie (Malta a Kypr) a mají konkrétní problémy, získaly podporu v  rámci 
konvergenčního cíle na základě zásady rovného zacházení tak, jak to existuje 
u nejokrajovějších regionů;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 121
Odstavec 8 b (nový)

8b. poukazuje na to, že regionální rozvoj závisí na plánování víceletých programů a na 
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financování programů a vyslovuje se pro zohlednění tohoto aspektu ve finančním 
výhledu a v průběžném hodnocení (články 25-29);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 122
Odstavec 8 c (nový)

8c. zdůrazňuje, že evropské strukturální fondy, kohezní fond a rovněž prostředky 
přidělené na rozvoj venkova musí být rozděleny takovým způsobem, který je  
konsistentní s dosažením cílů národního strategického referenčního rámce a tudíž, 
že cíle rozvoje venkova musí být zapracovány do tohoto referenčního rámce; 
vyslovuje se pro zahrnutí výsledků fór o nezávislém regionálním rozvoji do 
národního referenčního rámce a pro získání finančních prostředků z rozpočtu 
technické asistence před vypracováním referenčního rámce (články 21, 43 a  44);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 123
Odstavec 8 d (nový)

8d. vyslovuje se pro to, aby se u národního strategického referenčního rámce provedlo  
posouzení strategického dopadu na životní prostředí v souladu se směrnicí 
2001/42/ES (článek 25);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 124
Odstavec 8 e (nový)

8e. vyslovuje se pro to, aby cílem národního strategického referenčního rámce byl 
komplexní, udržitelný, sám sebou určený regionální rozvoj (článek 25);

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Rolf Berend

Pozměňovací návrh 125
Odstavec 9

9. vyslovuje se pro to, aby (vypuštěno) národní strategické referenční rámce byly 
vypracovány samostatně pro každý cíl v každém členském státě, aby byly připraveny 
v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 10, a aby zůstaly předmětem 
rozhodnutí Komise projednávané v rámci partnerství (článek 26);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 126
Odstavec 9

9. vyslovuje se pro dodržování národního strategického referenčního rámce, který se
připravuje v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 10 (vypuštěno) (článek 
26);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 127
Odstavec 9

9. vyslovuje se pro dodržování národního strategického referenčního rámce,  který se 
připravuje v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 10 (vypuštěno) (článek 
26);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 128
Odstavec 9 a (nový)

9a. doporučuje, aby členské státy působící v úzké spolupráci s regionálními a místními 
samosprávami, rozpracovaly spojení mezi národním strategickým rámcem a projekty 
financovanými Sedmým rámcovým programem pro výzkum a rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 129
Odstavec 9 a (nový)

9a. domnívá se, že každý členský stát by měl předložit národní strategický referenční 
rámec k zajištění toho, aby strukturální pomoc Společenství byla konsistentní se 
strategickými zásadami Společenství a spojovala priority Společenství s národními, 
regionálními a městskými prioritami zaměřenými na podporu udržitelného rozvoje a 
na národní akční plán zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 130
Odstavec 9 b (nový)

9b. vyslovuje se pro to, aby obecné nařízení obsahovalo silnější vazbu na Evropskou 
strategii udržitelného rozvoje (článek 23); vyslovuje se pro to, aby v této souvislosti 
členské státy v národním  strategickém rámci demonstrovaly, jak zamýšlejí  
financovat potřeby životního prostředí, zejména podporu sítě Natura 2000, zavedení 
směrnice o vodohospodářském rámci a dosažení cílů Kjótského protokolu ze zdrojů 
Společenství nebo z vlastních zdrojů (článek 25);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 131
Odstavec 10

vypuštěno

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 132
Odstavec 10

vypuštěno
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elly de Groen-Kouwenhoven

Pozměňovací návrh 133
Odstavec 10 a (nový)

10a. vyslovuje se pro zveřejnění každého národního strategického referenčního rámce 
před zahájením jeho realizace a pro pravidelné měsíční zveřejňování průběžných 
informací na základě ukazatelů o realizaci, výsledcích a dopadu (článek 26);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 134
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol maje na paměti, že 
výsledek politiky soudržnosti bude patrný teprve v dlouhodobém výhledu; vyslovuje 
se pro roční předkládání zpráv členskými státy a Komisí (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav každé dva roky ve strategickém fóru za účasti 
zástupců Evropského parlamentu, Komise, členských států a regionů (článek 29);

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 135
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby (vypuštěno) 
členské státy předkládaly zprávy každé tři roky v souladu s rozvrhem stanoveným 
Komisí pro zprávu o soudržnosti (články 27 a 28); vyslovuje se v této souvislosti pro 
konání rozprav každé dva roky ve strategickém fóru za účasti zástupců Evropského 
parlamentu, Komise, členských států a regionů (článek 29);

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 136
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby (vypuštěno) 
členské státy předkládaly zprávy každé tři roky v souladu s rozvrhem stanoveným 
Komisí pro zprávu o soudržnosti (články 27 a 28); vyslovuje se v této souvislosti pro 
konání rozprav každé dva roky ve strategickém fóru za účasti zástupců Evropského 
parlamentu, Komise, členských států a regionů (článek 29);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 137
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby (vypuštěno) 
členské státy a Komise předkládaly zprávy každé tři roky souběžně s průběžným 
hodnocením; vyslovuje se v této souvislosti pro konání rozprav (vypuštěno) každé tři 
roky ve strategickém fóru za účasti zástupců Evropského parlamentu, Komise, 
členských států a regionů (článek 29).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 138
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby (vypuštěno) 
členské státy a Komise předkládaly zprávy každé dva roky (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav (vypuštěno) ve strategickém fóru za účasti 
zástupců Evropského parlamentu,  Komise, Výboru proregiony, členských států a 
místních samospráv (článek 29);

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 139
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby (vypuštěno) 
členské státy a Komise předkládaly zprávy každé dva roky (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav (vypuštěno) každé dva roky ve strategickém 
fóru za účasti zástupců Evropského parlamentu, Komise, členských států a regionů 
(článek 29);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 140
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby členské státy 
a Komise předkládaly zprávy opakovaně každé dva roky (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav opakovaně každé dva roky ve strategickém 
fóru za účasti zástupců Evropského parlamentu, Komise, členských států a regionů 
(článek 29);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 141
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategických průběžných kontrol tak, aby členské státy 
a Komise předkládaly zprávy opakovaně každé dva roky (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav opakovaně každé dva roky ve strategickém 
fóru za účasti zástupců Evropského parlamentu, Komise, členských států a regionů 
(článek 29);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 142
Odstavec 11

11. vyslovuje se pro zjednodušení strategického předkládání zpráv tak, aby členské státy 
a Komise předkládaly zprávy opakovaně každé dva roky (články 27 a 28); vyslovuje 
se v této souvislosti pro konání rozprav opakovaně každé dva roky ve strategickém 
fóru za účasti  zástupců Evropského parlamentu, Komise, členských států a regionů 
(článek 29);

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 143
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 25 %, ve kterém mohou buď Evropský sociální fond 
(ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financovat opatření spadající 
do působnosti jiného fondu (vypuštěno); vyslovuje se v souvislosti s přístupem
založeným na jediném fondu nikoliv pouze pro zvýšení stropů u křížového 
financování, ale rovněž úplně pro strategickou realizaci programů, pro umožnění 
křížového financování mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a ESF a rovněž mezi ERDF a EZFRV (článek 33);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 144
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 10 %,  ve kterém mohou buď Evropský sociální fond 
(ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financovat opatření spadající 
do působnosti jiného fondu (článek 33); avšak navrhuje, že v určitých situacích může  
Komise udělit souhlas s tím, aby stejný řídící orgán předsedal více než jednomu 
zásahu, ale aby stále platil limit ve výši 10 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 145
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 10 %, ve kterém mohou buď Evropský sociální fond 
(ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financovat opatření spadající 
do působnosti jiného fondu (článek 33), a rovněž doporučuje, aby členské státy ve 
spolupráci s regiony vytvořily spojení mezi národními akčními programy pro cíl 2 
strukturální politiky a projekty, které se snaží získat financování z rámcového 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 146
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 10 %, ve kterém mohou buď Evropský sociální fond 
(ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financovat opatření spadající 
do působnosti jiného fondu (článek 33); vyslovuje se rovněž pro to, aby členským 
státům byla ponechána možnost rozhodnout se o financování operačních programů, 
tj. o zavádění programů s jedním fondem nebo programů s více fondy;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 147
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 10 %, ve kterém mohou buď Evropský sociální fond 
(ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financovat opatření spadající 
do působnosti jiného fondu (článek 33); vyslovuje se rovněž pro to, aby členským 
státům byla ponechána možnost rozhodnout se o financování operačních programů, 
tj. o zavádění programů s jedním fondem nebo programů s více fondy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložil István Pálfi, László Surján

Pozměňovací návrh 148
Odstavec 12

12. vyslovuje se v souvislosti s přístupem založeným na jediném fondu pro jeden program 
pro zvýšení limitu z 5 % na 10 % nebo případně dokonce vyššího procenta, ve kterém 
mohou buď Evropský sociální fond (ESF) nebo Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF) financovat opatření spadající do působnosti jiného fondu; vyslovuje se rovněž 
pro to, aby Komise vypracovala rámec podmínek pro situaci, kdy v odůvodněných 
případech by podpora mohla dosáhnout i 15 % (článek 33);

Or. hu

Pozměňovací návrh, který předložil Simon Busuttil

Pozměňovací návrh 149
Odstavec 12 a (nový)

12a. vyslovuje pro to, aby byly zohledněny zvláštní potřeby ostrovních členských států, jež 
jsou podle kohezního fondu oprávněné a kde tyto státy jsou rovněž ovlivněny 
vážnými a trvale nepříznivými geografickými a demografickými podmínkami, které 
mají za následek rozdílnou úroveň jejich rozvoje a problémy s úplným začleněním 
do vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Kyriacos Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 150
Odstavec 12 a (nový)

12a. vyslovuje se pro používání územních kritérií společně s ekonomickými a sociálními 
kritérii při stanovení nároků regionů v rámci každého cíle a při rozdělení finančních 
zdrojů mezi členské státy (článek 3);·

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Kyriacos Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 151
Odstavec 12 b (nový)

12b. vyslovuje se pro to, aby se k menším ostrovním členským státům s méně než jedním 
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milionem obyvatel umístěných na okraji Unie, které mají nepříznivé geografické a 
územní podmínky přistupovalo stejně nebo podobně jako podle  
„konvergentního“cíle k nejokrajovějším regionům (článek 5);

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Kyriacos Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 152
Odstavec 12 c (nový)

12c. vyzývá třetí země s hranicemi s členskými státy, aby pracovaly společně s nejbližším 
členským státem, se kterým sdílejí přímořské hranice (článek 7);·

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Kyriacos Triantaphyllides

Pozměňovací návrh 153
Odstavec 12 d (nový)

12d. vyslovuje se pro to, aby v rámci  „konvergentního“cíle a cíle „regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ byl největší příspěvek z fondů zvýšených na 
85% veřejných výdajů na operační programy zvýšen i pro nejvzdálenější regiony tak, 
aby zahrnoval Kypr a Maltu (článek 51);·

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 154
Odstavec 13

13. S cílem zdůraznit problematiku měst se vyslovuje pro to, aby v rámci politiky 
konvergence, regionální konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování byly do Národního strategického rámce začleněny programy 
udržitelného rozvoje a operační programy, jež by měly nárok na financování 
minimálně v té výši, na kterou měla města nárok na základě původních pravidel a 
Iniciativy URBAN; požaduje dodržování povinnosti podávat zprávy o řešení městské 
problematiky včetně návrhů vybraných měst a postupů při delegování na nižší úrovně; 
požaduje začlenění těchto postupů do kontextu regionálního partnerství (článek 36);

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 155
Odstavec 13

13. S cílem zdůraznit problematiku měst se vyslovuje pro to, aby operační programy 
financované ERDF v rámci politiky konvergence, regionální konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování dodržovaly povinnost podávat zprávy o řešení 
městské problematiky, včetně návrhů vybraných měst a postupů při delegování na 
nižší úrovně; výzvy k těmto postupům je třeba začlenit do kontextu regionálního 
partnerství, aby městské zóny a města měla větší podíl na rozhodovacím procesu 
(článek 36); v souvislosti s městskou problematikou se vyslovuje pro to, aby heslo 
'městská revitalizace' bylo nahrazeno koncepcí 'udržitelného městského rozvoje';

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 156
Odstavec 13

13. S cílem zdůraznit problematiku měst se vyslovuje pro to, aby operační programy 
financované z fondu ERDF v rámci politiky konvergence, regionální 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociálního začleňování dodržovaly povinnost 
podávat v případě potřeby zprávy o řešení problematiky měst; aby však regiony měly 
pro určování svých priorit potřebnou flexibilitu, mělo by být v kompetenci členských 
států a regionů rozhodovat o tom, zda do operačního programu zahrnout či 
nezahrnout seznam vybraných měst a (vypuštění) postupy pro delegování pravomocí 
vedoucím městským orgánům (článek 36);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 157
Odstavec 13

13. S cílem zdůraznit problematiku měst, tzn. udržitelného městského rozvoje, se 
vyslovuje pro to, aby operační programy financované ERDF v rámci politiky 
konvergence, regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti dodržovaly povinnost 
podávat zprávy o řešení městské problematiky, včetně návrhů vybraných měst a 
postupů při delegování na nižší úrovně; výzvy k těmto postupům je třeba začlenit do 
kontextu regionálního partnerství (článek 36);

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 158
Odstavec 13

13. S cílem zdůraznit problematiku měst se vyslovuje pro to, aby operační programy 
financované ERDF v rámci politiky konvergence, regionální konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování dodržovaly povinnost podávat zprávy o řešení 
městské problematiky, včetně návrhů vybraných měst a postupů při delegování na 
nižší úrovně; výzvy k těmto postupům je třeba začlenit do kontextu regionálního a 
místního partnerství (článek 36);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 159
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro to, aby tyto tři fondy zohlednily priority malých a velmi malých 
firem, především řemeslnických dílen, protože jsou velmi důležité pro soudržnost a 
regionální rozvoj, a současně přispívají k rozvoji a zaměstnanosti a k podpoře 
zavádění principů a akčních linií Evropské charty pro malé firmy, kterou přijal 
Feira European Council v roce 2000;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 160
Odstavec 13 a (nový)

13a. Navrhuje, aby u operačních programů financovaných fondem ERDF (článek 36(3), 
bylo zdůvodnění založeno ještě na dalším kritériu, a to na kritériu výzkumu: 
mechanismus asistence malým a středním podnikům, ve formě dobrovolného využití 
libovolných výsledků výzkumu, které ještě nebyly patentovány, ale které jsou zcela 
financovány veřejnými fondy, a to za podmínky, že malé a střední podniky, které 
jsou příjemci této pomoci, využijí tohoto výzkumu k inovacím, jež povedou ke vzniku 
průmyslového výrobku nebo služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 161
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro to, aby operační programy předkládané s cílem 'regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti', byly vypracovávány na regionální úrovni 
NUTS I nebo NUTS II, v souladu s institučním systémem platným v konkrétním 
členském státu, a braly v úvahu roli místních a regionálních úřadů v těchto 
regionech při přijímání partnerských rozhodnutí ve vztahu k zeměpisné a tématické 
koncentraci na základě strategií, které pro tuto část plánu vznikají; programy bude 
vypracovávat členský stát s náležitým zřetelem na plnění úmluv ESF, EARDF a 
EFF na tomtéž území;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 162
Odstavec 13 a (nový)

13a. Zdůrazňuje příspěvek města a velkoměst pro regionální rozvoj a zdůrazňuje potřebu 
většího zohlednění jejich role při podpoře udržitelného rozvoje, posilování 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a sociální soudržnosti a při zlepšování 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 163
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro podporu občanských společenských organizací, které spolupracují 
se subjekty vyloučenými z výběru, aby se mohly plně účastnit při navrhování, 
plánování, plnění, implementování, vyhodnocování a monitorování strukturálních 
fondů. (článek 44);

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Mirosław Mariusz Piotrowski

Pozměňovací návrh 164
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro to, aby byla z fondů poskytována dostatečná finanční pomoc, na 
základě tří prioritních cílů, pro podporu městské obnovy, a v konkrétních zdrojích 
pro stavební bytová družstva, společností pro bytovou výstavbu a pro komunální 
bydlení, což jsou v nových členských státech velmi běžné typy bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 165
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro promyšlený přístup a zachování postupů strukturálních fondů při 
transformaci stávajících programů sousedské spolupráce na základě nových 
nástrojů kooperace pro externí hranice Společenství (ENPI a IPA);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elly de Groen-Kouwenhoven

Pozměňovací návrh 166
Odstavec 13 a (nový)

13a. Vyslovuje se pro zveřejňování všech jednotlivých operačních programů před 
zahájením implementace a pro pravidelné měsíční uveřejňování informací o jejich 
průběhu, a to na základě ukazatelů jejich implementace, výsledků a dopadu; tyto 
informace musí zahrnovat finanční částky, které program poskytuje, jména 
dodavatelů, cíle a výsledky, které se od jednotlivých zakázek očekávají (článek 36);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 167
Odstavec 14

vypuštěno

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 168
Odstavec 14

vypuštěno

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Rolf Berend

Pozměňovací návrh 169
Odstavec 14

14. Vyslovuje se pro zrušení (vypuštění) rezervního fondu Společenství pro (vypuštění)
výkonnost, protože nedosáhl svého účelu a přinesl pouze zvýšení administrativních 
nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 170
Odstavec 14

14. Je znepokojen návrhem použít rezervního fondu Společenství pro kvalitu a výkonnost 
jako mechanismu procesu odměňování; je toho názoru, že by měla být zavedena 
spravedlivější, objektivnější a obecně přijatelnější kritéria, aby (vypuštění) dosažení 
jeho účelu nebylo na úkor konvergenčních snah zemí zahrnutých do politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 171
Odstavec 14

14. Vyslovuje se pro to, aby členské státy, které si tak přejí, mohly vytvořit rezervu pro 
(vypuštění) rezervní fond pro kvalitu a výkonnost jako mechanismus procesu 
odměňování (vypuštění) se spravedlivými a objektivními kritérii (vypuštění), aby 
opravdu dosáhl tohoto účelu (článek 48);



AM\562138CS.doc 53/87 PE 355.799v01-00
Externí překlad

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 172
Odstavec 14

14. Vyslovuje se pro zavedení rezervního fondu Společenství pro kvalitu a výkonnost jako 
mechanismu procesu odměňování (vypuštění) se spravedlivými, (vypuštění)
objektivními a jednotně zavedenými kritérii, aby opravdu dosáhl tohoto účelu (článek 
48);

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 173
Odstavec 14

14. Vyslovuje se pro to, (vypuštění) aby navrhovaný rezervní fond Společenství pro 
kvalitu a výkonnost jako mechanismus procesu odměňování zahrnoval i Fond 
soudržnosti (článek 20); nicméně se vyslovuje pro zavedení spravedlivějších, 
objektivnějších a obecně přijatelnějších kritérií, aby opravdu dosáhl tohoto účelu 
(článek 48);

Or. it.

Pozměňovací návrh, který předložil Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 174
Odstavec 14 a (nový)

14a. Vyslovuje se pro odstranění požadavku, aby operační programy financované fondem 
ERDF obsahovaly 'akce v rámci meziregionální spolupráce s nejméně jedním 
regionem jiného členského státu' (článek 36(4)(a));

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 175
Odstavec 14 a (nový)

14a. Vyslovuje se pro to, aby na seznamu kritérií bylo výslovně uvedeno ještě další 
kritérium, určující způsob rozdělování rezervního fondu pro kvalitu a výkonnost 
mezi členské státy (článek 48(1));

Or. it.

Pozměňovací návrh, který předložili Catherine Stihler, Richard Howitt

Pozměňovací návrh 176
Odstavec 14 a (nový)

14a. Vyslovuje se pro to, aby do strategických směrnic a do procesu vyhodnocování, který 
je strategickými směrnicemi vyžadován, byl explicitně zařazen požadavek a uznání -
v principu i praxi - dostupnosti pro invalidní osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 177
Odstavec 14 a (nový)

14a. Vyslovuje se pro to, aby do strategických směrnic a do procesu vyhodnocování, který 
je strategickými směrnicemi vyžadován, byl explicitně zařazen požadavek a uznání -
v principu i praxi - dostupnosti pro invalidní osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 178
Odstavec 15

vypuštěno

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 179
Odstavec 15

vypuštěno

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Rolf Berend

Pozměňovací návrh 180
Odstavec 15

vypuštěno

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 181
Odstavec 15

15. Vyslovuje se pro (vypuštění) to, aby princip (vypuštění) národních kontingenčních 
rezervních fondů byl nepovinný a doporučuje (vypuštění) flexibilitu při jejich 
implementaci (článek 49);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 182
Odstavec 15

15. Vyslovuje se pro zachování principu povinných národních kontingenčních rezervních 
fondů, ale doporučuje, aby do prostředků jejich implementace byla zavedena větší 
flexibilita (článek 49), a především, aby byly připraveny konkrétní operační 
programy pro případ vzniku krizových situací, a aby bylo možné tyto zdroje použít i 
v případě, že tyto situace nenastanou;

Or. pl



PE 355.799v01-00 56/87 AM\562138CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 183
Odstavec 15

15. Vyslovuje se pro to, aby členské státy, které si tak přejí, mohly vytvořit rezervu pro 
národní kontingenční rezervní fond a doporučuje zavedení větší flexibility do 
prostředků jeho implementace (článek 49);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 184
Odstavec 15

15. Vyslovuje se pro to, aby členské státy, které si tak přejí, mohly vytvořit rezervu pro 
národní kontingenční rezervní fond a doporučuje zavedení větší flexibility do 
prostředků jeho implementace (článek 49);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 185
Odstavec 15

15. Vyslovuje se pro zachování principu (vypuštění) národních kontingenčních rezervních 
fondů, ale doporučuje, aby byla do prostředků jejich implementace zavedena větší 
flexibilita (článek 49);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 186
Odstavec 15 a (nový)

15a. Vyslovuje se, v souvislosti s příspěvkem z Fondů, který se má upravit na základě
podílu mobilizace soukromého financování, především v oblasti partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, v oblastech, kterých se to týká (článek 50 (d)), aby 
nebylo použito kritérium úpravy v oblastech, kde je životní úroveň abnormálně 
nízká, nebo v oblastech s vážnou nezaměstnaností; v souvislosti s pomocí podnikům 
musí příjemce pomoci přispět určitým minimálním příspěvkem;
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Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 187
Odstavec 16

vypuštěno

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 188
Odstavec 16

16. (vypuštění) V rámci politiky konvergence se vyslovuje pro zvýšení příspěvku 
Společenství pro programy v zemích zařazených do politiky soudržnosti z 80% na 
85%; toto zvýšení by mělo na základě smlouvy uzavřené mezi členskými státy a 
komisí umožnit náležitou úroveň intervence, při zohlednění specifických rysů zemí 
zařazených do politiky soudržnosti, jejich nízké úrovně socioekonomického vývoje a 
jejich nemalých nedostatků v oblasti základní infrastruktury (článek 51);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 189
Odstavec 16

16. (vypuštění) Vyslovuje se pro zvýšení podílu (vypuštění) spolufinancování na 85% pro 
regiony ze zemí zařazených do politiky soudržnosti, na které se vztahují programy 
cíle 1, jako je to v případě nejodlehlejších regionů; v této souvislosti zastává názor, 
že zvýšené spolufinancování by se mělo poskytovat nejen z hlediska geografického, 
ale i na základě ekonomických kritérií;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Falbr

Pozměňovací návrh 190
Odstavec 16

16. (vypuštění) Vyslovuje se pro to, aby v náležitě odůvodněných případech byl na 85% 
zvýšen podíl (vypuštění) spolufinancování pro regiony, na které se vztahují programy 
cíle 1 v zemích zařazených do politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 191
Odstavec 16

16. Odmítá tlak změnit navrhované podíly spolufinancování a požaduje, aby bylo 
spolufinancování dále definováno tak, aby usnadňovalo použít jako vhodné 
financování i čas neplacených pracovníků (článek 51) (vypuštění);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Pozměňovací návrh 192
Odstavec 16

16. Odmítají nátlak změnit navrhované podíly financování a vyzývají, aby definice 
spolufinancování i nadále usnadňovaly použít jako vhodného způsobu financování 
čas neplacených pracovníků (článek 51), ale vyzývají ke zdvojnásobení povoleného 
zvýšení na 10 procentních bodů pro ty oblasti, které jsou znevýhodněny jednou ze 
zeměpisných či přírodních podmínek, které byly definovány v návrhu (článek 52);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 193
Odstavec 16

16. Vyslovuje se pro stanovení 60% stropu u veřejných výdajů spolufinancovaných 
ERDF nebo ESF v rámci operačních programů určených ke plnění cíle 'regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti' (článek 51(3)(c)) a vyzývá ke zdvojnásobení 
povoleného zvýšení na 10 procentních bodů pro ty oblasti, které jsou znevýhodněny 
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jednou ze zeměpisných či přírodních podmínek, které byly definovány v návrhu 
(článek 52);

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 194
Odstavec 16

16. Odmítá nátlak změnit navrhované podíly financování (článek 51), ale vyzývá 
k zdvojnásobení povoleného zvýšení na 10 procentních bodů pro ty oblastí, které jsou 
znevýhodněny jednou ze zeměpisných či přírodních podmínek, které byly definovány 
v návrhu; rovněž se vyslovuje pro zavedení zvýšení 10 procentních bodů pro městské 
oblasti (článek 52);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 195
Odstavec 16

16. Ve zvláštních případech souhlasí s určitou změnou v navrhovaných proporcích 
financování (článek 51) a vyzývá k zdvojnásobení povoleného zvýšení na 10 
procentních bodů pro ty oblasti, které jsou znevýhodněny jednou ze zeměpisných či 
přírodních podmínek, které byly definovány v návrhu (článek 52);

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 196
Odstavec 16

16. Souhlasí, avšak pouze v náležitě odůvodněných případech, s určitou změnou v 
navrhovaných proporcích financování (článek 51) ) a vyzývá k zdvojnásobení 
povoleného zvýšení na 10 procentních bodů pro ty oblasti, které jsou znevýhodněny 
jednou ze zeměpisných či přírodních podmínek, které byly definovány v návrhu
(článek 52);

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 197
Odstavec 16

16. Odmítá nátlak změnit navrhované podíly financování směrem dolů (článek 51), ale 
vyzývá k zdvojnásobení povoleného zvýšení na 10 procentních bodů pro ty oblasti, 
které jsou znevýhodněny jednou ze zeměpisných či přírodních podmínek, které byly 
definovány v návrhu (článek 52);

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Claudio Fava

Pozměňovací návrh 198
Odstavec 16 a (nový)

16a. V souvislosti s teritoriálním aspektem politiky soudržnosti se vyslovuje pro uznání 
znevýhodnění, kterým jsou postiženy všechny ostrovní oblasti, jak je stanoveno 
v Článku III-220 Evropské ústavy (Články 52 a 3);

Or. it.

Pozměňovací návrh, který předložili Francesco Musotto, Luigi Cocilovo a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 199
Odstavec 16 a (nový)

16a. V souvislosti s teritoriálním aspektem politiky soudržnosti se vyslovuje pro uznání 
znevýhodnění, kterým jsou postiženy všechny ostrovní oblasti, jak je stanoveno 
v Článku III-220 Evropské ústavy (Články 52 a 3);

Or. it.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 200
Odstavec 16 a (nový)

16a. V souvislosti se zvyšováním financování Společenství v rámci cíle 'Konvergence' 
(článek 52) vyzývá Komisi, aby náležitě zohlednila staré průmyslové oblasti v tom 
smyslu, aby měly v oblasti financování nárok na specifikované zvýšení, protože to je 
zásadním předpokladem zmírnění dopadů ekonomické restrukturalizace;

Or. pl
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňovací návrh 201
Odstavec 16 a (nový)

16a. Vyslovuje se pro zásadu, podle které podíl EU na financování nesmí překročit 75%, 
aby tím byla zajištěna efektivita a udržitelnost pomoci regionu; výjimku bude tvořit 
'technická pomoc'; u dodatečných inovačních nebo meziregionálních opatření se 
může EU na financování podílet až 85% (články 50-53);

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 202
Odstavec 16 b (nový)

16b. Vyslovuje se pro to, aby operační programy pro odlehlé ostrovy na severním 
atlantickém okraji Evropského Společenství byly připojeny do článku 51(4) v rámci 
cílů 'konvergence' nebo 'regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti';

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert 
van Nistelrooij

Pozměňující návrh 203
Odstavec 17

17. Odmítá návrhy Komise na omezení spolufinancování (vypuštění) pouze na 
(vypuštění) veřejné výdaje, aby nevznikla dodatečná zátěž na rozpočty v rozvojových 
regionech a aby došlo k vytvoření stimulů k mobilizaci soukromých zdrojů, a 
namísto toho žádá o zachování stávajících pravidel;

Or. de

Pozměňující návrh, který předložil Garrelt Duin

Pozměňující návrh 204
Odstavec 17

17. Odmítá (vypuštění) návrh omezující míru spolufinancování Společenství pouze na 
procento deklarovaných veřejných výdajů, jelikož je to v rozporu se snahami (včetně 



PE 355.799v01-00 62/87 AM\562138CS.doc
Externí překlad

CS

snah Komise) o mobilizaci zdrojů soukromého sektoru v souvislosti s partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru;

Or. de

Pozměňující návrh, který předložily Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Pozměňující návrh 205
Odstavec 17

17. Požaduje, aby se znovu zvážil návrh na výpočet příspěvku Fondů pouze ve vztahu k 
veřejným výdajům;namísto toho žádá, aby se v úvahu braly celkové veřejné a 
soukromé výdaje, avšak aby se soukromé výdaje braly v úvahu pouze, když 
doprovázejí veřejné výdaje, čímž se podpoří pozitivní přístup ze strany partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a zabrání se možnosti, aby se z fondů Společenství 
spolufinancovaly zcela soukromé investice.

Or. fr

Pozměňující návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňující návrh 206
Odstavec 17

17. Velmi podporuje všechny stimuly k mobilizaci soukromého kapitálu a podpoře 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v novém programovém období (články 
50d a 54); myslí si, že uspokojivé využití příležitostí, které skýtá regionální politika, 
vyžaduje maximální úsilí všech dotyčných stran v rámci členských států;požaduje 
proto, aby se podpořila účast soukromého kapitálu spolufinancováním soukromých 
investic za použití fondů Společenství (články 51 a 76); 

Or. xm

Pozměňující návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňující návrh 207
Odstavec 17

17. Žádá zachování zjednodušujícího návrhu, který omezuje míru spolufinancování 
Společenství pouze na procento deklarovaných veřejných výdajů (vypuštění) (články 
51 a 76); pokud se však určené orgány veřejné moci a dotyčný soukromý partner-
příjemce(i) dohodnout na smlouvě týkající se partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (PPP), soukromé investice v této smlouvě mohou částečně podléhat 
spolufinancování na základě určené smlouvy PPP;
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Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňující návrh 208
Odstavec 17

17. Žádá opětovné uvážení návrhu, který omezuje míru spolufinancování Společenství 
pouze na procento deklarovaných veřejných výdajů; myslí si, že členským státům by 
se měla poskytnout možnost vypočítat si příspěvek z fondů buď ve vztahu k celkovým 
způsobilým nákladům, nebo k celkovým veřejným výdajům; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam přinucení soukromého sektoru k větší odpovědnosti a většímu 
podílu na regionálním rozvoji;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Richard Falbr

Pozměňující návrh 209
Odstavec 17

17. Požaduje zachování zásady, podle níž se příspěvek z fondů na každou pomoc 
vypočítává buď ve vztahu k celkovým způsobilým nákladům, nebo k celkovým 
veřejným nebo podobným způsobilým výdajům (celostátním, regionálním nebo 
místním a výdajům Společenství);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňující návrh 210
Odstavec 17

17. Velmi podporuje všechny stimuly k mobilizaci soukromého kapitálu a podpoře 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v novém programovém období 
(články50d a 54); odmítá návrhy Komise na omezení spolufinancování pouze na 
veřejné výdaje; tvrdí, že by členské státy měly být schopny vybrat – v rámci 
stanoveného limitu – do jaké míry mohou soukromé finanční prostředky přispívat k 
výpočtům spolufinancování u každého opatření;

Or. en
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Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 211
Odstavec 17

17. Velmi podporuje všechny stimuly k mobilizaci soukromého kapitálu a podpoře 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v novém programovém období (články 
50d a 54); požaduje zachování současné praxe podle stávajícího nařízení Rady (ES) 
č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (čl. 29 odst. 2), 
které členským státům umožňuje, aby si intervenci Společenství vypočítaly buď 
pouze na základě deklarovaných veřejných výdajů, nebo na základě celkových 
způsobilých výdajů včetně soukromých zdrojů; zachování současné metody 
celkových způsobilých výdajů by mělo napomoci k omezení žádostí o 
spolufinancování z veřejných rozpočtů (články 51 a 76);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňující návrh 212
Odstavec 17

17. Velmi podporuje všechny stimuly k mobilizaci soukromého kapitálu a podpoře 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v novém programovém období (články 
50d a 54); myslí si, že výpočet míry spolufinancování Společenstvím jakožto 
procenta pouze deklarovaných veřejných výdajů je významným zjednodušujícím 
návrhem tohoto nařízení a lépe zajišťuje uplatňování zásady doplňkovosti; zároveň 
požaduje zachování pružnosti, kterou zajišťuje výpočet míry spolufinancování pro 
každou prioritu a ne pro každé opatření. (články 51 a 76);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Elspeth Attwooll

Pozměňující návrh 213
Odstavec 17

17. Velmi podporuje všechny stimuly k mobilizaci soukromého kapitálu a podpoře 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v novém programovém období (články 
50d a 54); myslí si, že výpočet míry spolufinancování Společenství jakožto procenta 
pouze deklarovaných veřejných výdajů je významným zjednodušujícím návrhem 
tohoto nařízení a lépe zajišťuje uplatňování zásady doplňkovosti; zároveň požaduje 
zachování pružnosti, kterou zajišťuje výpočet míry spolufinancování pro každou 
prioritu a ne pro každé opatření. (články 51 a 76); nicméně zdůrazňuje, že výpočet 
míry spolufinancování by neměl být takový, aby poškozoval podíl nevládních 
organizací a jiných neziskových organizacích na aktivitách Strukturálních fondů;
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Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňující návrh 214
Odstavec 17

17. Požaduje zachování zjednodušujícího návrhu, který omezuje míru spolufinancování 
Společenství pouze na procento deklarovaných veřejných výdajů; zamítá proto každou 
představu o tom, že by se z fondů Společenství částečně financovaly čistě soukromé 
investice, zdůrazňuje však, že nevládní organizace a jiné neziskové organizace by 
měly být i nadále schopny získávat pomoc z fondů tam, kde je to na místě;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňující návrh 215
Odstavec 17

17. Požaduje zachování zjednodušujícího návrhu, který omezuje míru spolufinancování 
Společenství pouze na procento deklarovaných veřejných výdajů; zamítá proto každou 
představu o tom, že by se jenom z fondů Společenství částečně financovaly soukromé 
investice (články 51 a 76);

Or. de

Pozměňující návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňující návrh 216
Odstavec 17

17. Požaduje zachování zjednodušujícího návrhu, který omezuje míru spolufinancování 
Společenství pouze na procento deklarovaných veřejných výdajů; zamítá proto každou 
představu o tom, že by se jenom z fondů Společenství částečně financovaly soukromé 
investice (články 51 a 76);

Or. de
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Pozměňující návrh, který předložila Alain Hutchinson

Pozměňující návrh 217
Odstavec 17 a (nový)

17a. Myslí si, že návrh Komise týkající se ukládání sankcí podnikům, které přemisťují 
své aktivity, je nezbytným opatřením, měl by ale být posílen vzhledem k tomu, že 
přemisťování způsobuje obrovské ztráty pracovních míst a je tudíž pravděpodobné, 
že vážně ohrozí konsolidaci hospodářské, sociální a územní soudržnosti v 
postiženém regionu; považuje například za nezbytné zaměřit se rovněž na fenomén 
zpětného přemístění tak, že se tyto sankce rozšíří na podniky, které hrozí 
přemístěním svých aktivit za účelem donucení svých zaměstnanců k přijetí horších 
pracovních podmínek nebo k prodloužení pracovní doby za tutéž mzdu, aby mohly 
provést podstatné úspory na mzdách (článek 56);

Or. fr

Pozměňující návrh, který předložil Garrelt Duin

Pozměňující návrh 218
Odstavec 17 a (nový)

17a. Žádá, aby se do nařízení zahrnulo dodatečné ustanovení o zákazu poskytování 
podpory na projekty, které by vedly k podstatným ztrátám pracovních míst nebo k 
uzavření podniku v místě, kde existuje; 

Or. de

Pozměňující návrh, který předložily Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňující návrh 219
Odstavec 17 a (nový)

17a. Žádá, aby firmy, které dostávají finanční prostředky, měly zakázáno přemisťovat se 
nebo přemisťovat se částečně do jiného rozvojového regionu po dobu nejméně 15 let 
podle příspěvku,a to pod hrozbou vrácení příspěvku (článek 55);

Or. de
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Pozměňující návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňující návrh 220
Odstavec 17 a (nový)

17a. Vyzývá Komisi, v souvislosti s výpočtem veřejných výdajů na projekty generující 
příjmy (čl. 54 odst. 2), aby nebrala v úvahu „normální” ziskovost a aby zavedla 
systém pro výpočet, který bere náležitý ohled na typ regionu a jeho úroveň rozvoje; 
dále žádá Komisi, v souvislosti s výpočtem beroucím ohled na zásadu spravedlnosti, 
aby byla spojitost s relativní prosperitou dotyčného členského státu spíše povinná 
než dobrovolná a používala se jen v případě potřeby;

Or. pl

Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 221
Odstavec 17 a (nový)

17a. Žádá, aby členským státům byla dána příležitost předkládat operační programy pro 
všechny projekty – velké i menší – Komisi k posouzení před 1. lednem 2007, protože 
je to velmi důležité pro přípravu projektu a provádění OP; stávající předpis, který je 
v platnosti od roku 1988, by se tudíž měl zachovat (článek 55);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 222
Odstavec 17 b (nový)

17b. Odmítá prodloužení pětiletého období na dobu trvání operací, které platí pro 
programové období 2000-2006, na sedm let navrhovaných v předloze nařízení 
vzhledem k tomu, že toto ustanovení nepředstavuje žádné skutečné zlepšení (článek 
56);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pozměňující návrh 223
Odstavec 18

vypuštěn
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Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňující návrh 224
Odstavec 18 a (nový)

18a. Žádá, aby se zásada proporcionality efektivně uplatňovala u programování (články 
31 až 37), hodnocení (článek 45) a při řízení, sledování a kontrolách (články 57 až 
73) v souladu s velikostí programů; navíc si myslí, že v těchto oblastech se musí u 
všech programů uplatňovat zásada zjednodušení;

Or. fr

Pozměňující návrh, který předložil Bernard Poignant

Pozměňující návrh 225
Odstavec 18 a (nový)

18a. Žádá, aby se zásada proporcionality efektivně uplatňovala u programování (články 
31 až 37), hodnocení (článek 45) a při řízení, sledování a kontrolách (články 57 až 
73) v souladu s velikostí programů; navíc si myslí, že se v těchto oblastech musí u 
všech programů uplatňovat zásada zjednodušení v zájmu všech členských států;

Or. fr

Pozměňující návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňující návrh 226
Odstavec 18 a (nový)

18a. Upozorňuje na to, že Komise a členské státy mají společnou odpovědnost za 
Strukturální fondy;vyzývá členské státy, aby každoročně vydávaly ujišťující 
prohlášení o tom, že peníze daňových poplatníků EU byly vydány regulérním, 
legálním a transparentním způsobem; žádá, aby tato prohlášení podepisoval ministr 
financí každého členského státu;

Or. en
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Pozměňující návrh, který předložil Elly de Groen-Kouwenhoven

Pozměňující návrh 227
Odstavec 18 a (nový)

18a. Žádá o schválení nových obecných zásad Společenství pro transparentnost fondů, 
které by obsahovaly jasná pravidla a postupy pro podávání informací a propagaci na 
úrovni Společenství a na národní úrovni (článek 68);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňující návrh 228
Odstavec 19

19. Podporuje návrh na přiměřené mechanismy kontroly, ale požaduje, aby se 
ustanovení o proporcionalitě, podle kterých se neprovádějí žádné systematické 
kontroly, uplatňovala u všech programů, ve kterých je míra spolufinancování EU 
nižší než 50 % z celkové hodnoty operačního programu;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili István Pálfi, László Surján

Pozměňující návrh 229
Odstavec 19

19. Podporuje zásadu zjednodušení za účelem snížení administrativní zátěže, ale 
zdůrazňuje, že každé euro , které EU vydá na subvencích, musí podléhat stejným 
pravidlům kontroly (článek 73); 

Or. hu

Pozměňující návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňující návrh 230
Odstavec 19

19. Žádá (vypuštění) zvýšení navrhovaných limitů, pokud jde o přiměřené mechanismy 
kontroly (33 % spolufinancování a náklady v hodnotě 250 miliónů eur), pod nimiž 
Komise žádné systematické kontroly neprovádí; nicméně žádá, aby se v úvahu bral 
zvláštní charakter různých fondů (článek 73);

Or. fi
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Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 231
Odstavec 20

20. Žádá, aby v navrhovaných částkách předfinancování u Strukturálních fondů došlo ke 
zvýšení ze 7 % na 10,5 % (článek 81);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňující návrh 232
Odstavec 20

20. Odmítá jakoukoli změnu navržených částek předfinancování směrem dolů a myslí si, 
že by se měly zvýšit u Strukturálních fondů a u Fondu soudržnosti (článek 81);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Richard Falbr

Pozměňující návrh 233
Odstavec 20 a (nový)

20a. Žádá, aby se členským státům poskytla možnost předkládat větší projekty, jak 
definuje článek 38, před 1. lednem 2007; v těchto případech jsou výdaje způsobilé 
k příspěvku z fondů, jakmile Komise obdrží žádost o pomoc; uvedený den by měl být 
počátečním dnem způsobilosti výdajů;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňující návrh 234
Odstavec 20 a (nový)

20a. Žádá o pozastavení plateb v případě nesrovnalostí a porušování práva Společenství 
během provádění operačních programů (článek 91);

Or. en
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Pozměňující návrh, který předložil Vladimír Železný

Pozměňující návrh 235
Odstavec 21

21. Požaduje větší pružnost při uplatňování pravidla N+2 ve vztahu k projektům 
prováděným na regionální úrovni v 10 nových členských státech EU, protože 
považuje za vhodné poskytnout těmto novým členským státům dočasné osvobození 
od přísného provádění tohoto pravidla k získání nezbytných dovedností a zkušeností, 
aby ho v příštím programovém období mohly provádět zcela a bezvýhradně;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňující návrh 236
Odstavec 21

21. Podporuje zachování zásady N+2, jelikož se její výhody (vypuštění) prokázaly 
prostřednictvím jejího dopadu na urychlení finančního provádění během současného 
programového období; vítá větší pružnost, kterou navrhuje Komise při uplatňování 
tohoto pravidla, a doporučuje, aby se u operačních programů schválených po 
1. lednu 2007 první datum pro automatické nevyčerpání prostředků vypočítávalo od 
1. ledna roku, který následuje po dni schválení programu;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Richard Falbr

Pozměňující návrh 237
Odstavec 21

21. Obecně odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 (vypuštění), jelikož výhody 
tohoto pravidla byly prokázány prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní 
implementace fondů během současného programového období (článek 93); žádá však 
o povolení větší pružnosti u větších projektů vzhledem k tomu, že úplné a 
bezprostřední uplatňování tohoto pravidla u Fondu soudržnosti není bez rizika pro 
země Fondu soudržnosti;

Or. en
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Pozměňující návrh, který předložily Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňující návrh 238
Odstavec 21

21. Odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 kromě pružnosti, která již byla navržena 
u větších projektů, a zavedení pružnosti tam, kde programy začínají opožděně kvůli 
pozdnímu schválení, protože výhody tohoto pravidla byly prokázány prostřednictvím 
jeho účinnosti při zlepšování efektivní implementace fondů během současného 
programového období (článek 93);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Pozměňující návrh 239
Odstavec 21

21. Odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 kromě pružnosti, která již byla navržena 
u větších projektů, vzhledem k tomu, že výhody tohoto pravidla byly prokázány 
prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní implementace fondů během 
současného programového období (článek 93); přesto věří, že u operačních programů 
schválených po 1. lednu 2007 by se první automatické nevyčerpání prostředků, jak je 
uvedeno v čl. 92 odst. 1, mělo prodloužit do 31. prosince roku, který následuje dva 
roky po dni schválení programu (čl. 92 odst. 3);

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski a Adam Jerzy Bielan

Pozměňující návrh 240
Odstavec 21

21. Odmítá (vypuštění) další oslabení pravidla N+2 kromě pružnosti při jeho provádění 
během prvních tří let programového období navrhované u větších projektů vzhledem 
k tomu, že výhody tohoto pravidla byly prokázány prostřednictvím jeho účinnosti při 
zlepšování efektivní implementace fondů během současného programového období
(článek 93);

Or. pl
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Pozměňující návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňující návrh 241
Odstavec 21

21. Odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 kromě pružnosti, která již byla navržena 
u větších projektů, vzhledem k tomu, že výhody tohoto pravidla byly prokázány 
prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní implementace fondů během 
současného programového období (článek 93); domnívá se však, že by se mělo 
prodloužit období u (N+3) vztahující se k závazkům v rámci cíle územní spolupráce, 
a to kvůli nadnárodnímu rozměru programu;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňující návrh 242
Odstavec 21

21. Odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 kromě pružnosti, která již byla navržena 
u větších projektů, vzhledem k tomu, že výhody tohoto pravidla byly prokázány 
prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní implementace fondů během 
současného programového období; domnívá se však, že v souvislosti s programem 
pro provádění strukturálního projektu, který se týká infrastruktury, budov nebo 
půdy, by Komise mohla poté, co ji členský stát, region nebo město odpovědné za 
program uvědomí, na základě přesně stanovených kritérií prodloužit konečný termín 
uvedený v předchozím pododstavci o jeden rok po první dva roky programování 
(článek 93);

Or. fr

Pozměňující návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňující návrh 243
Odstavec 21

21. Znovu opakuje, že finanční zdroje pro Strukturální fondy by se měly považovat za cíl 
výdajů a myslí si, že pravidlo N+2 by se mělo hodnotit v této souvislosti. Zároveň by 
se měla umožnit větší pružnost, zejména v počátečních letech programu, jak se již 
navrhuje u větších projektů, jelikož se výhody tohoto pravidla teprve musí prokázat 
(vypuštění); odmítá rozšíření pravidla N+2 na Fond soudržnosti;

Or. en
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Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 244
Odstavec 21

21. Odmítá každé další oslabení pravidla N+2 u Strukturálních fondů kromě pružnosti, 
která již byla navržena u větších projektů, vzhledem k tomu, že výhody tohoto 
pravidla byly prokázány prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní 
implementace fondů během současného programového období; (článek 93); žádá, aby 
se pravidlo N+2 neuplatňovalo u Fondu soudržnosti, protože by se jednalo o 
významné omezení, které by mohlo způsobit vážné nedostatky při plánování i při 
implementaci; aby se zabránilo riziku velkých nevyčerpání značných částek alokací, 
měla by se i nadále uplatňovat stávající pravidla týkající se Fondu soudržnosti;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložili László Surján, István Pálfi

Pozměňující návrh 245
Odstavec 21

21. Odmítá každé další oslabení pravidla N+2 v souvislosti se Strukturálními fondy, 
vzhledem k tomu, že výhody tohoto pravidla byly prokázány prostřednictvím jeho 
účinnosti při zlepšování efektivní implementace fondů během současného 
programového období; při zachování finanční kázně a v zájmu dosažení regionální 
soudržnosti žádá o uplatňování pravidla N+3, po přechodné, ale omezené období, u 
projektů podporovaných Fondem soudržnosti; zároveň naléhavě žádá o provedení 
podrobné analýzy týkající se uplatňování pravidla N+2 z hlediska ekonomického 
zájmu (článek 93);

Or. hu

Pozměňující návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňující návrh 246
Odstavec 21

21. Odmítá jakékoli další oslabení pravidla N+2 kromě výjimek, které byly vyjádřeny, a
pružnosti, která již byla navržena pro větší projekty, vzhledem k tomu, že výhody 
tohoto pravidla byly prokázány prostřednictvím jeho účinnosti při zlepšování efektivní 
implementace fondů během současného programového období (články 93 a 95);

Or. nl
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Pozměňující návrh, který předložily Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, 
Jillian Evans

Pozměňující návrh 247
Odstavec 22 a (nový)

22a. Žádá, aby v případě ESF bylo také možné zdůvodňovat nutné národní 
spolufinancování na základě paušální platby až do výše 25 % spolufinancování na 
úrovni programu, namísto toho, aby se požadovalo zdůvodnění v každém 
jednotlivém případě, a to za předpokladu, že se výpočet provede na základě 
uznávaných a zaznamenaných postupů, jako je například náhodný výběr, aby se 
předešlo zbytečné byrokracii a aby se zároveň maximálně využily nástroje na 
podporu zaměstnanosti (článek 66); 

Or. de

Pozměňující návrh, který předložil Eluned Morgan

Pozměňující návrh 248
Odstavec 23

vypuštěn

Or. en

Pozměňující návrh, který předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pozměňující návrh 249
Odstavec 23

vypuštěn

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňující návrh 250
Odstavec 23

vypuštěn

Or. pl
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Pozměňující návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňující návrh 251
Odstavec 23

23. Žádá, aby do způsobilých výdajů byla zahrnuta nerefundovatelná DPH a náklady na 
bydlení podle konvergenčního cíle pro společensky důležité aktivity, jako je 
například modernizace zastavěného prostředí a renovace, demolice a nahrazování 
bydlení, které je trvale ve státním vlastnictví ve zchátralých oblastech;

Or. en

Pozměňující návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňující návrh 252
Odstavec 23

23. Žádá zachování způsobilosti nerefundovatelné DPH vzhledem k tomu, že 
představuje nepostradatelnou součást investic pro příjemce, kteří nejsou plátci 
DPH;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá: Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 253
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například zaplacené DPH nebo nákladů na stavbu domů určených k bydlení, pro 
účely výpočtu spolufinancování Společenství; zastává však názor, že mezi způsobilé 
výdaje by měly být zahrnuty výdaje na obnovu domů určených k sociálnímu bydlení 
za účelem úspory energií, ochrany životního prostředí a plnění cíle sociální 
soudržnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh předkládá: Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 254
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například (vypuštění) nákladů na ubytování, pro účely výpočtu spolufinancování 
Společenství; navrhuje však, aby byla zavedena způsobilost zaplacené DPH pro 
účely pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti;

Or. et

Pozměňovací návrh předkládají: Mieczysław Edmund Janowski and Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 255
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například vrácené DPH a nákladů na bydlení, pro účely výpočtu spolufinancování 
Společenství, s výjimkou sociálního bydlení a nákladů na zavedení veřejné 
infrastruktury na pozemcích určených k bydlení;

Or. pl

Pozměňovací návrh předkládá: Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 256
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například (vypuštění) DPH, jejíž vrácení lze požadovat, nebo nákladů na ubytování, 
pro účely výpočtu spolufinancování Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá: Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 257
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například zaplacené DPH u organizací povinných podávat přiznání k DPH nebo 
nákladů na ubytování, pro účely výpočtu spolufinancování Společenství;
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Or. nl

Pozměňovací návrh předkládá: Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 258
Odstavec 23

23. Odmítá jakékoli pokusy zavádět způsobilost výdajů, které nemají vztah k investicím, 
například zaplacené DPH nebo nákladů na bydlení, pro účely výpočtu 
spolufinancování Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládají: Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 259
Odstavec 23 a (nový)

23a. Volá po jednotě návrhu nařízení o obecných ustanoveních a návrhu nařízení o 
Evropském sociálním fondu, co se týče ustanovení, že nezpůsobilá k financování je 
pouze DPH, jejíž vrácení lze požadovat.

Or. de

Pozměňovací návrh předkládá: Manfred Weber

Pozměňovací návrh 260
Odstavec 23 a (nový)

23a. Volá po takové úpravě, při níž by nebyly možné žádné rozdíly ve financování větší 
než 20 % mezi sousedícími regiony NUTS 3; to nesmí vést ke znevýhodnění 
nedostatečně rozvinutých regionů a mělo by to usnadňovat harmonický rozvoj na 
obou stranách hranic;

Or. de
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Pozměňovací návrh předkládá: Riitta Myller

Pozměňovací návrh 261
Odstavec 23 a (nový)

23a. Volá po průhledném a jednoduchém přístupu k vymezení výdajů způsobilých ke 
spolufinancování Unie; výdaje na DPH by měly být způsobilé pouze tehdy, když je 
definitivně nese konečný příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládají: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 262
Odstavec 23 a (nový)

23a. Volá po zařazení zaplacené DPH mezi způsobilé výdaje pro účely výpočtu 
spolufinancování Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá: Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 263
Odstavec 24 

vypuštění

Or. nl

Pozměňovací návrh předkládá: Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 264
Odstavec 24

24. Uznává, že národní soustavy regionální pomoci vytvářejí nezbytný doplněk 
k zásahům strukturálního fondu a že výše pomoci musí být stanovována s ohledem 
na hospodářské podmínky, a v této souvislosti volá po to úplném zahrnutí regionů
(vypuštění) znevýhodněných statistickým dopadem rozšíření do působnosti článku 87 
odstavce 3 písmene a) – a navíc musí mít členské státy volnou ruku při přiznávání 
regionálních státních podpor oblastem s nízkou výkonností mimo regiony
konvergence, včetně mimo jiné zón s přírodními či geografickými znevýhodněními;

Or. en
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Pozměňovací návrh předkládají: Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Pozměňovací návrh 265
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; pokud jde o politiku soutěže, volá po zahrnutí všech regionů cíle 
konvergence do působnosti článku 87 odstavce 3 písmene a) Smlouvy o ES; volá po 
zachování územní diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl 
konvergence, obzvláště s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění; dále 
vyzývá členské státy, aby byly schopny přiznávat regionální státní podpory i jiným 
oblastem s nízkou výkonností mimo regiony konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá: Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 266
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; ve vztahu k politice soutěže volá po zahrnutí všech regionů cíle 
konvergence do působnosti článku 87 odstavce 3 písmene a) Smlouvy o ES; volá po 
zachování územní diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl 
konvergence, obzvláště s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění, jde-li o 
oblasti považované za chudé;

Or. en

Pozměňovací návrh předkládají: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian 
Evans

Pozměňovací návrh 267
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá rovněž po rovném zacházení se všemi regiony spadajícími do cíle 
„konvergence“, pokud jde o pravidla podpory, a po jejich zahrnutí do působnosti 
článku 87 odstavce 3 písmene a) Smlouvy o ES; volá po zachování územní 
diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl konvergence, obzvláště 
s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění.
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Or. de

Pozměňovací návrh předkládá: Christa Prets

Pozměňovací návrh 268
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po postupné transformaci horních limitů stanovených regionům 
s přírodními znevýhodněními v rámci cíle konvergence; volá po zachování územní 
diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl konvergence, obzvláště 
s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění; aby se zabránilo nežádoucímu 
přemisťování podniků, měl by být rozdíl horních limitů financování mezi 
sousedícími regiony omezen na max. 20 %;

Or. xm

Pozměňovací návrh předkládá: Richard Seeber

Pozměňovací návrh 269
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po zachování územní diferenciace při přiznávání státních podpor 
regionům mimo cíl konvergence, obzvláště s ohledem na přírodní či geografická 
znevýhodnění; aby se zabránilo nežádoucímu přemisťování podniků, měl by být 
rozdíl horních limitů financování mezi sousedícími regiony omezen na max. 20 %;

Or. de

Pozměňovací návrh předkládá: Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 270
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po zachování územní diferenciace při přiznávání státních podpor 
regionům mimo cíl konvergence, obzvláště s ohledem na přírodní či geografická 
znevýhodnění; pokud jde o využití finančních prostředků z hlavičky 1 b) 
„Soudržnost pro růst a zaměstnanost“, navrhuje, aby byl v rámci Cíle 1 
Strukturálních fondů zaveden nový cíl „lidský kapitál“, který by se vztahoval na 
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regiony, které mají ukazatel podílu obyvatelstva s dokončeným vysokoškolským 
vzděláním nižší než 75 % průměru Společenství; věří, že tento nový ukazatel by měl 
být uplatňován vedle ukazatele stávajícího, který se týká regionů, jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 75 % průměru Společenství, a představoval by doplňkový 
prostředek k účinnému naplňování cílů lisabonské politiky pro rok 2010;

Or. pt

Pozměňovací návrh předkládá: Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 271
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po postupné transformaci horních limitů stanovených regionům 
s přírodními znevýhodněními; volá po zachování územní diferenciace při přiznávání 
státních podpor regionům mimo cíl konvergence, obzvláště s ohledem na přírodní či 
geografická znevýhodnění.

Or. es

Pozměňovací návrh předkládá: Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 272
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po zachování územní diferenciace při přiznávání státních podpor 
regionům mimo cíl konvergence, obzvláště s ohledem na specifické problémy 
vyskytující se v městských oblastech a na přírodní či geografická znevýhodnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh předkládají: Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, 
Catherine Stihler, Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 273
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření; volá po postupné transformaci horních limitů stanovených regionům 
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s přírodními znevýhodněními v rámci cíle konvergence; volá po zachování územní 
diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl konvergence, obzvláště 
s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá: Riitta Myller

Pozměňovací návrh 274
Odstavec 24

24. Odmítá jakékoli snižování horních limitů stanovených pro státní podporu 
konvergenčním regionům, včetně těch znevýhodněných statistickým dopadem 
rozšíření a těch, které jsou způsobilé ke státním podporám z důvodů velmi nízké 
hustoty zalidnění a trvalých přírodních znevýhodnění; volá po zachování územní 
diferenciace při přiznávání státních podpor regionům mimo cíl konvergence, obzvláště 
s ohledem na přírodní či geografická znevýhodnění.

Or. fi

Pozměňovací návrh předkládají: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Pozměňovací návrh 275
Odstavec 24 a (nový)

24a. Volá po takové úpravě, která by znemožnila spolufinancování operací vedoucích 
k výrazným škrtům pracovních míst nebo k zavírání podniků na jejich stávajícím 
místě; smějí být financovány pouze operace, které přinesou tvorbu „nových 
pracovních příležitostí“;

Or. de

Pozměňovací návrh předkládá: Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 276
Odstavec 24 a (nový)

24a. Zastává názor, že aby veřejná podpora nevytvářela negativní pobídky 
k přemisťování podniků v Evropské unii, měla by být podmiňována uzavíráním 
dlouhodobých smluv s podnikateli ohledně umístění podniků, délky jejich existence 
a zaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh předkládá: Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 277
Odstavec 24 a (nový)

24a. Volá po tom, aby k usnadnění transformace regionů nespadajících do působnosti 
Cíle 1 v důsledku přírodního procesu byly tyto regiony zahrnuty do nového cíle 
konvergence pro účely způsobilosti opatření k financování ze strukturálních fondů, 
čímž by se zabránilo dalším finančním nákladům;

Or. es

Pozměňovací návrh předkládá: Jan Březina

Pozměňovací návrh 278
Odstavec 24 a (nový)

24a. Odmítá návrh penalizovat přemisťování podniků v Evropské unii; na druhou stranu 
volá po zavedení zvláštního postupu pro případ překládání výrobní činnosti příjemců 
mimo Evropskou unii;

Or. en


	562138cs.doc

