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Pozměňovací návrh 1
James Nicholson

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
20. října 2003 o správě věcí veřejných 
a rozvoji (KOM(2003)0615),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že programy EU 
PEACE I a II usilovaly o zajištění míru 
a zahrnovaly dvě hlavní složky: využívání 
příležitostí plynoucích z míru a řešení 
následků konfliktu;

A. vzhledem k tomu, že programy EU 
PEACE I a II usilovaly o zajištění míru 
a zahrnovaly dvě hlavní složky: využívání 
příležitostí plynoucích z míru a řešení 
následků násilností;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jim Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že účast EU 
v programu PEACE byla velmi přínosná 
a že evropské zapojení do projektů na 
budování míru, kromě toho, že poskytlo 

B. vzhledem k tomu, že účast EU 
v programu PEACE byla a je velmi 
přínosná a že evropské zapojení do 
projektů na budování míru, kromě toho, že 
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finanční nástroj, prokázalo svou důležitost, 
neboť EU byla neutrální autoritou 
s odbornými znalostmi a dlouhodobou vizí 
pro podobu tohoto programu,

poskytlo finanční nástroj, prokázalo svou 
důležitost, neboť EU byla neutrální 
autoritou s odbornými znalostmi 
a dlouhodobou vizí pro podobu tohoto 
programu,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU – např. ve výše 
uvedeném sdělení Komise o správě věcí 
veřejných a rozvoji – uznala souvislost 
mezi chudobou, správou věcí veřejných 
a konflikty,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že proces usmíření 
probíhá na různých úrovních, tj. na 
politické či národní úrovni a na úrovni 
komunit a jednotlivců, a jedná se o 
dobrovolné rozhodnutí, k němuž nelze 
nikoho nutit,

D. vzhledem k tomu, že proces usmíření 
probíhá na různých úrovních, a vzhledem 
k tomu, že musí být podporován, ale nelze 
k němu nikoho nutit,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že proces usmíření 
probíhá na různých úrovních, tj. na 
politické či národní úrovni a na úrovni 
komunit a jednotlivců, a jedná se o 
dobrovolné rozhodnutí, k němuž nelze 
nikoho nutit, 

D. vzhledem k tomu, že proces usmíření 
probíhá na různých úrovních, tj. na 
politické či národní úrovni a na úrovni 
komunit a jednotlivců, a jedná se o 
dobrovolné rozhodnutí, k němuž nelze 
nikoho nutit, ale mělo by být aktivně 
naplánováno,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že budování míru 
a usmíření jsou ze samé své podstaty 
nebezpečné a projektům by měl být 
poskytnut prostor k experimentování,

E. vzhledem k tomu, že budování míru 
a usmíření jsou jediným způsobem 
k překonání politických, hospodářských 
a sociálních problémů v regionu, a proto 
by projektům budování důvěry měl být 
poskytnut prostor k experimentování,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že budování míru 
a usmíření jsou ze samé své podstaty 
nebezpečné a projektům by měl být 
poskytnut prostor k experimentování,

E. vzhledem k tomu, že budování míru 
a usmíření jsou ze samé podstaty nejisté 
a mnoho projektů má obtíže v počáteční 
fázi, a proto by jim měl být poskytnut 
prostor k inovacím,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jim Higgins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že hranice 
oddělovala jedince po celá léta a vedla 
k vytvoření a upevnění sítě vnitřních 
teritoriálních hranic, které odlučovaly 
členy jednotlivých komunit, a vzhledem 
k tomu, že tato skutečnost je ústředním 
problémem tohoto konfliktu,

F. vzhledem k tomu, že konflikt 
v Severním Irsku vytvořil oddělené 
komunity a současně vedl k hlubokým 
sociálním, hospodářským a politickým 
rozdílům, 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ačkoli může 
spolupráce s místními komunitami zabrat 
více času, neboť je do ní zapojeno více 
aktérů a postupů, je zřejmé, že její 
speciální přínos je klíčový – čím je nižší 
úroveň, na kterou bylo delegováno řízení, 

H. vzhledem k tomu, že ačkoli může 
spolupráce s místními komunitami zabrat 
více času, neboť je do ní zapojeno více 
účastníků a postupů, je zřejmé, že její 
speciální přínos je klíčový – čím je nižší 
úroveň, na kterou bylo delegováno řízení, 
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a čím je vyšší účast, tím více roste obecné 
povědomí jak o programu, tak o EU, 

a čím je vyšší účast, tím více roste obecné 
povědomí jak o programu, tak o EU, 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že skupiny, jež byly 
dříve na okraji společnosti, a lidé, kteří byli 
konfliktem vážně zasaženi, dostali v rámci 
programů PEACE možnost aktivně 
přispívat k budování míru; vzhledem 
k tomu, že projekty slouží těm 
nejokrajovějším částem společnosti, neboť 
vyvíjí aktivity pro jednotlivce a skupiny, 
jako jsou oběti konfliktů, starší 
a zranitelné osoby, osoby se zdravotním 
postižením, oběti domácího násilí, bývalí 
vězni a nezaměstnaná mládež1,

I. vzhledem k tomu, že skupiny, jež byly 
dříve na okraji společnosti, a lidé, kteří byli 
násilnostmi vážně zasaženi, dostali v rámci 
programů PEACE možnost aktivně 
přispívat k budování míru; vzhledem 
k tomu, že projekty slouží těm 
nejokrajovějším částem společnosti, neboť 
vyvíjí aktivity pro jednotlivce a skupiny, 

1 Program EU pro mír a usmíření – dopad: 
FCSEA.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je velmi důležité, 
aby byly programy budování míru, 
a zejména ty, které zapojují komunitní 
a dobrovolné skupiny, nadále finančně 
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podporovány i poté, co bude ukončeno 
financování z fondů PEACE;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že mnoho 
komunitních a dobrovolných iniciativ 
financovaných z programu PEACE II 
funguje nepřetržitě, poskytuje základní 
komunitní služby především skupinám na 
okraji společnosti a očekává potvrzení 
přidělení finančních prostředků, aby 
mohly pokračovat v poskytování těchto 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
mnohé z činností vykonávaných v rámci 
podprogramů programu PEACE, 
Mezinárodního fondu pro Irsko (IFI) 
a iniciativy INTERREG si jsou do velké 
míry podobné a v některých případech se 
značně překrývají,

N. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
mnohé z činností vykonávaných v rámci 
podprogramů programu PEACE, 
Mezinárodního fondu pro Irsko (IFI) 
a iniciativy INTERREG si jsou do velké 
míry podobné a v jistých oblastech se 
překrývají,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že odpovědnost 
a transparentnost, účast, uznání vzájemné 
závislosti všech lidí, úspěšné odstranění 
nerovnosti, podpora rozmanitosti a ohled 
na zranitelné skupiny hrají při budování 
míru a usmíření důležitou roli,

Q. vzhledem k tomu, že odpovědnost 
a transparentnost, účast, uznání vzájemné 
závislosti všech lidí, úspěšné odstranění 
nerovnosti, podpora rozmanitosti a ohled 
na zranitelné skupiny a rovné příležitosti 
hrají při budování míru a usmíření 
důležitou roli,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že prozatímní 
komisař pro oběti a pozůstalé1 ve své 
zprávě uvádí, že jsou pomocné skupiny 
pro oběti a pozůstalé závislé na 
neperiodickém financování z programu 
PEACE, a shledává nejasnosti ohledně 
dalšího pokračování projektů určených 
obětem a pozůstalým v případě, že tyto 
finanční prostředky již nebudou 
k dispozici, a vzhledem k tomu, že premiér 
a vicepremiér Severního Irska nedávno 
jmenovali čtyři nové komisaře pro oběti.
1 Pomoc obětem a pozůstalým – zaměření 
na lidský odkaz, leden 2007.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá příspěvek programů financování 
PEACE a IFI k ekonomickému 
a sociálnímu rozvoji; konstatuje, že před 
zahájením činnosti fondu IFI bylo 
v zanedbaných oblastech zřízeno jedno 
podnikatelské centrum, které se s podporou 
fondu IFI rozrostlo v síť třiceti dvou 
podnikatelských center, jež těm, kteří jsou
do nich zapojeni, napomáhají k větší 
sebedůvěře a naději;

3. vítá příspěvek programů financování 
PEACE a IFI k ekonomickému 
a sociálnímu rozvoji; konstatuje, že před 
zahájením činnosti fondu IFI bylo 
v zanedbaných oblastech zřízeno jedno 
podnikatelské centrum, které se s podporou 
fondu IFI a místní rady okresu rozrostlo 
v síť třiceti dvou podnikatelských center, 
jež těm, kteří jsou do nich zapojeni, 
napomáhají k větší sebedůvěře a naději;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spolupráce účastníků 
programů financovaných z PEACE a IFI 
by neměla skončit zároveň s programem; 
vyzývá vládní úřady, aby zvážily zachování 
té činnosti, která se ukázala jako efektivní, 
s cílem zajistit, že financování této 
nedocenitelné činnosti z běžných zdrojů 
bude pokračovat i po té, co bude ukončeno 
financování z prostředků EU;

4. zdůrazňuje, že spolupráce účastníků 
programů financovaných z PEACE a IFI 
by neměla skončit zároveň s programem; 
vyzývá vládní úřady k zachování té 
činnosti, která se ukázala jako efektivní, 
s cílem zajistit, že financování této 
nedocenitelné činnosti z běžných zdrojů 
bude pokračovat i po té, co bude ukončeno 
financování z prostředků EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vlády Spojeného království 
a Irské republiky, aby zřídily prozatímní 
mechanismy financování komunitních 
a dobrovolných skupin, a to zejména za 
účelem překlenutí mezery mezi 
ukončením programů financování 
PEACE II a začátkem programů 
financování PEACE III;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a vlády Spojeného 
království a Irské republiky, aby se 
společně s komisaři pro oběti a pozůstalé 
angažovaly ohledně nalezení 
mechanismu, jehož prostřednictvím 
budou pomocné skupiny pro oběti 
a pozůstalé po ukončení financování 
z programu PEACE i nadále dostávat 
finanční podporu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s TFNI vyzývá Komisi, aby 
při vytváření budoucích iniciativ použila 
přístup aktivního občanství uplatňovaný 
v programech PEACE I a PEACE II; 
připomíná význam regionálního 
spravedlivého rozvoje; 

5. v souvislosti s TFNI vyzývá Komisi, aby 
reagovala na potřeby Severního Irska 
v oblasti infrastruktury, vzhledem k tomu, 
že jedním z následků třiceti let násilí je 
infrastruktura, která není v porovnání 
s ostatními regiony Evropské unie 
dostatečně rozvinutá;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. v souvislosti s TFNI vyzývá Komisi, aby 
při vytváření budoucích iniciativ použila 
přístup aktivního občanství uplatňovaný v 
programech PEACE I a PEACE II; 
připomíná význam regionálního 
spravedlivého rozvoje;

5. v souvislosti s TFNI vyzývá Komisi, aby 
při vytváření budoucích iniciativ použila 
přístup aktivního občanství uplatňovaný 
v programech PEACE I a PEACE II; 
připomíná, jaký to má význam pro 
stabilizaci mírového procesu a regionální 
spravedlivý rozvoj celého regionu;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 6



AM\711782CS.doc 13/16 PE402.797v01-00
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k dalšímu rozvoji přeshraniční 
činnosti, neboť se domnívá, že tato činnost 
byla klíčová pro obnovu městských 
a venkovských komunit v oblasti; naléhavě 
žádá, aby došlo k dalšímu rozvoji 
pracovních vztahů mezi dobrovolným 
a veřejným sektorem na obou stranách 
hranice, stejně jako fór pro jejich práci;

6. vyzývá k dalšímu rozvoji přeshraniční 
činnosti, neboť se domnívá, že tato činnost 
byla klíčová pro obnovu městských 
a venkovských komunit v oblasti; naléhavě 
žádá, aby došlo k dalšímu rozvoji 
spolupráce místních obchodních komor 
a veřejných subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k dalšímu rozvoji přeshraniční 
činnosti, neboť se domnívá, že tato činnost 
byla klíčová pro obnovu městských 
a venkovských komunit v oblasti; naléhavě 
žádá, aby došlo k dalšímu rozvoji 
pracovních vztahů mezi dobrovolným 
a veřejným sektorem na obou stranách 
hranice, stejně jako fór pro jejich práci;

6. vyzývá k dalšímu rozvoji přeshraniční
činnosti, neboť se domnívá, že tato činnost 
byla klíčová pro obnovu městských 
a venkovských komunit v oblasti; naléhavě 
žádá, aby došlo k dalšímu rozvoji 
pracovních vztahů mezi dobrovolným 
a veřejným sektorem na obou stranách 
hranice a mezi dobrovolnými 
organizacemi, které již vyvíjejí 
přeshraniční činnost, stejně jako k rozvoji 
fór pro jejich práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 7



PE402.797v01-00 14/16 AM\711782CS.doc
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá ty členské státy, které dosud 
nepřijaly legislativní opatření potřebná 
k provedení nařízení Evropského 
parlamentu (ES) č. 1082/2006 ze dne 
5. července 2006 o evropském seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), aby tak 
okamžitě učinily;

7. vyzývá vládu Irské republiky, aby 
neprodleně provedla nařízení Evropského 
parlamentu (ES) č. 1082/2006 ze dne 
5. července 2006 o evropském seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS);

Or. en

Pozměňovací návrh 26
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. naléhavě žádá o obecné využívání 
konzultací – v malém rozsahu a se 
zaměřením na dané místo – v rámci 
programů financování a zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byly zajištěny systémy, které 
umožní schvalování malých grantů, aby 
mohla být okamžitě financována práce, 
jejíž vykonání je nezbytné, i práce, jejíž 
výsledky se obtížně vyčíslují;

8. naléhavě žádá o obecné využívání 
konzultací – v malém i velkém rozsahu a se 
zaměřením na dané místo – v rámci 
programů financování a zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byly zajištěny systémy, které 
umožní dlouhodobou udržitelnost 
a mohou být přínosem pro místní 
komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá ke zjednodušení postupu pro 
podávání žádostí, aby nebyly 

9. vyzývá k omezení byrokracie, aby se 
zajistilo, že na malé projekty nebude 
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znevýhodňovány menší projekty; dále 
vyzývá k tomu, aby mechanismy pro 
podávání zpráv v rámci programu PEACE 
nebyly pro příjemce malých grantů 
takovou zátěží;

kladena nadměrná zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uznává, že budování míru je 
dlouhodobý a vyvíjející se proces a že 
výrazný posun k míru a usmíření chce svůj 
čas; vyzývá, aby byl jednotlivým grantům 
poskytnut delší časový rámec, jenž by 
projektům umožnil přinášet výrazné 
výsledky; 

10. uznává, že budování míru je 
dlouhodobý a vyvíjející se proces a že 
výrazný posun k míru a usmíření chce svůj 
čas; vyzývá, aby byl jednotlivým grantům 
poskytnut delší časový rámec, jenž by 
projektům umožnil přinášet výrazné 
výsledky; uznává, že nejen hospodářské 
iniciativy, ale i kulturní a sportovní 
iniciativy významně přispívají k míru 
a usmíření, a proto by měly být rovněž 
nadále podporovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že sektor sociální ekonomie 
spadá do dobrovolného a veřejného 
sektoru, které je důležité konzultovat, mají-
li se rozvíjet místní strategie a oblasti; 
domnívá se, že důležitými činiteli jsou 

11. konstatuje, že sektor sociální ekonomie 
spadá do dobrovolného a veřejného 
sektoru, které je důležité konzultovat, mají-
li se rozvíjet místní strategie a oblasti; 
domnívá se, že vlivnými účastníky jsou 
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rovněž další místní podniky; rovněž další místní podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že rozvoj venkovských 
oblastí vyžaduje větší součinnost mezi 
finančními prostředky na rozvoj venkova 
a regionů, než jak tomu bylo doposud;

12. zdůrazňuje, že rozvoj venkovských 
oblastí vyžaduje větší součinnost mezi 
finančními prostředky na rozvoj venkova 
a regionů a mezi ochranou přírody, 
ekoturistikou a výrobou a využíváním 
obnovitelné energie, než jak tomu bylo 
doposud;

Or. en
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