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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
9. února 2005 o Sociální agendě 
(KOM(2005)0033),

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 3, 12 a 141 
Smlouvy o ES, jejichž ustanovení vyžadují, 
aby členské státy zajistily rovné příležitosti 
pro všechny občany,

– s ohledem na články 3, 13 a 141 
Smlouvy o ES, jejichž ustanovení vyžadují, 
aby členské státy zajistily rovné příležitosti 
pro všechny občany,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jedním z cílů 
Společenství, který je uveden v článku 158 
Smlouvy o ES, je podporovat harmonický 
ekonomický a sociální rozvoj Společenství,
zmenšovat sociálně-ekonomické rozdíly 
mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých 
regionů a snižovat zaostalost nejvíce 

A. vzhledem k tomu, že jedním z cílů 
Společenství, který je uveden v článku 158 
Smlouvy o ES, je podporovat harmonický 
ekonomický a sociální rozvoj v celém
Společenství a zmenšovat sociálně-
ekonomické rozdíly mezi jednotlivými 
regiony,
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znevýhodněných regionů,

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, může dojít ke 
vzniku nerovností uvnitř regionů i mezi 
těmito regiony,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že hospodářský 
úspěch evropského vnitřního trhu je 
soustředěn v těžištích, a vzhledem k tomu, 
že ani v těchto těžištích se některé části 
společnosti nepodílí na výhodách a musí 
stále více bojovat s chudobou,

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je cílem již sama o sobě a její 
pole působnosti by nemělo být tudíž 
omezeno na podporu cílů jiných strategií, 
což by mohlo narušovat ekonomickou, 
sociální a územní soudržnost,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je cílem již sama o sobě a její
pole působnosti by nemělo být tudíž 
omezeno na podporu cílů jiných strategií, 
což by mohlo narušovat ekonomickou, 
sociální a územní soudržnost,

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti není cílem sama o sobě 
a občané Unie by měli být ve středu 
pozornosti veškerých opatření, a pole 
působnosti této politiky by nemělo být 
tudíž omezeno na podporu cílů jiných 
strategií, což by mohlo narušovat 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost,

Or. pl

Pozměňovací návrh 8
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti dosud účinně přispívala 
k pomoci poskytované nejchudším 
regionům za tím účelem, aby se z hlediska 
sociálně-ekonomického rozvoje dostaly na 

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti dosud účinně přispívala 
k pomoci poskytované nejchudším 
regionům za tím účelem, aby se snížily 
rozdíly z hlediska sociálně-ekonomického 
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vyšší úroveň, rozvoje,

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti dosud účinně přispívala 
k pomoci poskytované nejchudším 
regionům za tím účelem, aby se z hlediska 
sociálně-ekonomického rozvoje dostaly na 
vyšší úroveň,

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti dosud účinně přispívala 
k pomoci poskytované nejchudším 
regionům a městským oblastem za tím 
účelem, aby se z hlediska sociálně-
ekonomického rozvoje dostaly na vyšší 
úroveň,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že celé země stále 
čelí zásadním výzvám, pokud jde o jejich 
rozvoj, a je nepravděpodobné, že by došlo 
ke sblížení ve stávajícím období 2007–
2013,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že řešení sociálních, 
hospodářských a územních nerovností 
mezi více prosperujícími a nejchudšími 
oblastmi zůstává základním cílem politiky 
soudržnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že stávající nástroje 
a rozpočtové zdroje nepředstavují 
přiměřený základ pro řešení rozdílů mezi 
regiony, a vzhledem k tomu, že by 
ohrožená společenství a skupiny a hlavní 
cíl politiky soudržnosti uvnitř regionů by 
neměly být ovlivněny zavedením nových 
nástrojů a stanovením nových příjemců,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
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města a velká městská centra, zatímco 
okrajové a venkovské oblasti se potýkají 
s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým 
rozvojem,

města a velká městská centra, zatímco 
okrajové, horské, ostrovní a venkovské 
oblasti se potýkají s nerovnoměrným 
sociálně-ekonomickým rozvojem,

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
města a velká městská centra, zatímco 
okrajové a venkovské oblasti se potýkají 
s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým 
rozvojem,

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
města států a regionů a velká městská 
centra, zatímco okrajové a venkovské 
oblasti se potýkají s nerovnoměrným 
sociálně-ekonomickým rozvojem,

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
města a velká městská centra, zatímco 
okrajové a venkovské oblasti se potýkají 
s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým 
rozvojem,

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
v některých členských státech je 
soustředěn do hlavních měst a velkých 
městských center, zatímco ostatní oblasti 
se potýkají s nerovnoměrným sociálně-
ekonomickým rozvojem,

Or. de
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Pozměňovací návrh 16
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
města a velká městská centra, zatímco 
okrajové a venkovské oblasti se potýkají 
s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým 
rozvojem,

D. vzhledem k tomu, že hospodářský růst 
obvykle charakterizuje zejména hlavní 
města a velká městská centra, zatímco 
okrajové a venkovské oblasti se potýkají 
s nerovnoměrným sociálně-ekonomickým 
rozvojem a zvyšujícím se ohrožením 
sociálních společenství a skupin v těchto 
oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že vyrovnaný rozvoj 
znamená, že každý region a městská 
oblast musí dostat příležitost rozhodnout 
v závislosti na svém konkrétním 
potenciálu o svém rozvoji v souladu se 
svými potřebami,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodněná E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy je územní soudržnost jedním 
z cílů EU a Unie a členské státy se na 
základě této smlouvy o pravomoci v této 
oblasti dělí,

Netýká se českého znění.

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pojem 
„ohroženého společenství“ je velmi široký 
a neexistují žádná jasná kritéria pro jeho 
definování, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že mnohá území stále 
trpí v důsledku své odlehlosti a nedostatku 
nezbytné infrastruktury, která by jim 
přinesla možnosti skutečného rozvoje, 
díky němuž by se tato území dostala na 
průměrnou úroveň rozvoje EU,

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že zlepšování 
dopravní infrastruktury pomůže více 
zpřístupnit izolované oblasti, a vzhledem 
k tomu, že zlepšování služeb obecného 
zájmu, zejména vzdělávání, zlepší život 
ohrožených skupin a společenství,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v nejchudších 
oblastech chybí finanční zdroje potřebné ke 
splnění kritérií pro čerpání finanční 
pomoci Společenství, k níž by byly tyto 
oblasti způsobilé, a mimoto velmi často 
trpí nedostatkem administrativních kapacit 
a lidských zdrojů, které jsou nutné 
k efektivnímu využití poskytnutých 
finančních prostředků,

G. vzhledem k tomu, že v nejchudších 
oblastech chybí finanční zdroje potřebné
k poskytnutí vlastního příspěvku pro 
čerpání finanční pomoci Společenství, 
k níž by byly tyto oblasti způsobilé, 
a mimoto velmi často trpí nedostatkem 
administrativních kapacit a lidských 
zdrojů, které jsou nutné k efektivnímu 
využití poskytnutých finančních 
prostředků,

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v nejchudších 
oblastech chybí finanční zdroje potřebné 
ke splnění kritérií pro čerpání finanční 
pomoci Společenství, k níž by byly tyto 
oblasti způsobilé, a mimoto velmi často 
trpí nedostatkem administrativních kapacit 
a lidských zdrojů, které jsou nutné 
k efektivnímu využití poskytnutých 
finančních prostředků,

G. vzhledem k tomu, že je věcí členských 
států, aby zajistily, že jejich nejchudší 
oblasti jsou schopny splnit kritéria pro 
čerpání finanční pomoci Společenství, 
k níž by byly tyto oblasti způsobilé, 
a mimoto velmi často trpí nedostatkem 
administrativních kapacit a lidských 
zdrojů, které jsou nutné k efektivnímu 
využití poskytnutých finančních 
prostředků,

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že politika rozvoje 
venkova by s ohledem na její významný 
územní dopad měla být začleněna do 
regionální politiky, aby došlo k posílení 
součinnosti a doplňkovosti těchto dvou 
politik,

H. vzhledem k tomu je zapotřebí posílit 
součinnost a doplňkovost politiky rozvoje 
venkova a regionální politiky a zvážit 
klady a zápory jejich opětovné integrace,

Or. cs

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že politika rozvoje 
venkova by s ohledem na její významný 
územní dopad měla být začleněna do
regionální politiky, aby došlo k posílení 

H. vzhledem k tomu, že politika rozvoje 
venkova by s ohledem na její významný 
územní dopad měla být lépe koordinována 
s regionální politikou, aby došlo k posílení 
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součinnosti a doplňkovosti těchto dvou 
politik,

součinnosti a doplňkovosti těchto dvou 
politik,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru pro 
všechny regiony EU a že ukazatele HDP 
na osobu na úrovni NUTS 2 nepostačují 
k tomu, aby se zjistilo, která 
mikroregionální území čelí vyloučení,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Rolf Berend

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru pro všechny
regiony EU a že ukazatele HDP na osobu 
na úrovni NUTS 2 nepostačují k tomu, 
aby se zjistilo, která mikroregionální 
území čelí vyloučení,

I. vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru pro regiony 
EU, ve kterých žijí ohrožená společenství 
a skupiny,

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem logistické
infrastruktury a sociálně-ekonomického 
rozvoje, s deindustrializačními procesy, 
nízkou úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu, nedostatečnými 
podmínkami pro technologický rozvoj 
a pokrok a koncentrací segregovaných 
menšin a ohrožených skupin,

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s omezenou dostupností,
s nedostatkem základní infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
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službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru pro 
všechny regiony EU a že ukazatele HDP na 
osobu na úrovni NUTS 2 nepostačují 
k tomu, aby se zjistilo, která 
mikroregionální území čelí vyloučení,

I. vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici 
srovnatelné statistické údaje na úrovni 
LAU 1 a LAU 2 (mikroregiony) pro 
všechny regiony EU a že ukazatele HDP na 
osobu na úrovni NUTS 2 nepostačují 
k tomu, aby se zjistilo, která 
mikroregionální území čelí vyloučení,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že chudoba 
a vyloučení jsou do značné míry dány 
územními aspekty s tím, že segregované 
ohrožené skupiny jsou soustředěny 
v zanedbaných oblastech, a vzhledem 
k tomu, že všechna území Unie by měla 
těžit z podobných možností rozvoje,

J. vzhledem k tomu, že chudoba 
a vyloučení jsou do značné míry dány 
územními aspekty,

Or. de
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Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími 
se podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

K. vzhledem k tomu, že Sociální agenda 
vyžaduje, aby členské státy bojovaly proti 
chudobě a vyloučení, zajistily minimální 
příjem pro každého občana, aktivně 
začleňovaly na trh práce všechny 
vyloučené jednotlivce a zaručily každému 
občanu přístup ke vzdělání, odborné 
přípravě a dalším službám veřejného 
zájmu; vzhledem k tomu, že etnické 
menšiny a přistěhovalkyně často patří ke 
zvláště znevýhodněným skupinám,

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími 
se podmínkami bydlení a životními 

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s nedostatkem 
infrastruktury a sociálně-ekonomického 
rozvoje, s deindustrializačními procesy, 
nízkou úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
vysokou mírou nezaměstnaností, 
zhoršujícími se podmínkami bydlení 
a životními podmínkami, omezeným 
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podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

přístupem ke službám obecného zájmu 
a koncentrací segregovaných menšin 
a ohrožených skupin,

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem vhodné
infrastruktury (zejména pokud jde 
o dopravu a informační technologie)
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

Or. pl

Pozměňovací návrh 35
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 

K. vzhledem k tomu, že většina nejvíce 
znevýhodněných mikroregionů se potýká 
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se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační nezaměstnaností, zhoršujícími se 
podmínkami bydlení a životními 
podmínkami, omezeným přístupem ke 
službám obecného zájmu a koncentrací 
segregovaných menšin a ohrožených 
skupin,

se složitými vícerozměrnými problémy, 
které souvisejí s jejich polohou v okrajové 
oblasti, s nedostatkem infrastruktury 
a sociálně-ekonomického rozvoje, 
s deindustrializačními procesy, nízkou 
úrovní vzdělání a odborné přípravy, 
chybějícími administrativními kapacitami, 
generační a strukturální nezaměstnaností, 
zhoršujícími se podmínkami bydlení 
a životními podmínkami, omezeným 
přístupem ke službám obecného zájmu 
a koncentrací segregovaných menšin 
a ohrožených skupin,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že mnohá území stále 
trpí v důsledku své odlehlosti a nedostatku 
nezbytné infrastruktury, která by jim 
přinesla možnosti skutečného rozvoje, díky 
němuž by se tato území dostala na 
průměrnou úroveň rozvoje EU,

F. vzhledem k tomu, že mnohá území stále 
trpí v důsledku své odlehlosti, svých 
geografických znevýhodnění a nedostatku 
nezbytné infrastruktury, která by jim 
přinesla možnosti skutečného rozvoje, díky 
němuž by se tato území dostala na 
průměrnou úroveň rozvoje EU,

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
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a skupin na určitých územích a silný 
geografický vliv na sociální segregaci 
v nejméně vyvinutých oblastech;

a skupin na určitých územích a sociální 
zanedbávání, které má silný vliv na 
segregaci v nejméně vyvinutých oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
a skupin na určitých územích a silný 
geografický vliv na sociální segregaci 
v nejméně vyvinutých oblastech;

1. zdůrazňuje, že by sociální vyloučení, 
které pro územní soudržnost EU 
představuje stále větší problém, mohlo mít 
vliv na nejméně vyvinuté oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
a skupin na určitých územích a silný 
geografický vliv na sociální segregaci 
v nejméně vyvinutých oblastech;

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
a skupin na určitých územích;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 40
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
a skupin na určitých územích a silný 
geografický vliv na sociální segregaci 
v nejméně vyvinutých oblastech;

1. zdůrazňuje, že pro územní soudržnost 
EU představuje stále větší problém 
koncentrace ohrožených společenství 
a skupin na určitých územích a silný 
geografický vliv na sociální segregaci 
v nejméně vyvinutých oblastech; 
zdůrazňuje mimoto, že tento jev lze 
pozorovat nejen mezi regiony v nejméně 
vyvinutých oblastech, ale do určité míry 
také uvnitř regionů, a to v rozvojových 
i rozvinutých oblastech, a vyžaduje 
zvláštní pozornost, neboť tato ohrožená 
společenství a skupiny se ztrácejí v rámci 
obecnějšího, příznivějšího obrazu;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
podrobnou studii o této otázce ve snaze 
vhodně řešit problémy, kterým čelí 
ohrožená společenství a skupiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1a. zdůrazňuje, že ve snaze dosáhnout 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti existuje společný politický 
úkol poskytnout každému občanu rovnou 
příležitost bez ohledu na zeměpisnou 
polohu a sociální postavení a bojovat proti 
sociálnímu vyloučení, a zejména proti 
chudobě ve zvláště znevýhodněných 
skupinách, která v nich přetrvává po celé 
generace;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dosáhly dohody o kritériích pro 
definování ohrožených skupin 
a společenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje proto na skutečnost, že vypouští se



PE405.744v01-00 22/48 AM\719502CS.doc
Externí překlad

CS

vzhledem k územnímu charakteru 
vyloučení a sociální segregace by měl být 
tento problém řešen v souvislosti s územní 
soudržností;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje proto na skutečnost, že 
vzhledem k územnímu charakteru 
vyloučení a sociální segregace by měl být 
tento problém řešen v souvislosti s územní 
soudržností;

2. domnívá se, že územní rozměr 
sociálního vyloučení by měl být řešen 
v souvislosti s politikou územní 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje proto na skutečnost, že 
vzhledem k územnímu charakteru 
vyloučení a sociální segregace by měl být 
tento problém řešen v souvislosti s územní 
soudržností;

2. poukazuje proto na skutečnost, že to, že
vyloučení a sociální segregace mají často 
územní charakter, znamená, že by měl být 
tento problém řešen v souvislosti s územní 
soudržností; 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 47
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje proto na skutečnost, že 
vzhledem k územnímu charakteru 
vyloučení a sociální segregace by měl být 
tento problém řešen v souvislosti s územní 
soudržností;

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Komisi, aby posoudila 
dopad politiky soudržnosti na příslušné 
skupiny obyvatelstva a ohrožené kategorie 
v období 2000–2006;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání územních problémů vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
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integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou provádět 
vyrovnávací politiku, do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 

Netýká se českého znění.
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geografická znevýhodnění;

Or. bg

Pozměňovací návrh 52
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

3. zdůrazňuje, že k překonání problémů 
sociálního vyloučení nepostačují 
horizontální opatření, a doporučuje tedy, 
aby členské státy uplatňovaly ucelenou 
strategii územního rozvoje tím, že budou 
do praxe zavádět integrovaný přístup, který 
jde napříč odvětvími, a zaměří se na 
potenciál všech území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují horizontální opatření, 
a doporučuje tedy, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního vyloučení 
nepostačují jednotlivá opatření sama 
o sobě, a doporučuje tedy, aby členské 
státy uplatňovaly ucelenou strategii 
územního rozvoje tím, že budou do praxe 
zavádět integrovaný přístup, který jde 
napříč odvětvími;
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Or. de

Pozměňovací návrh 54
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto kontextu zdůrazňuje, že 
k překonání problémů územního 
vyloučení nepostačují horizontální 
opatření, a doporučuje tedy, aby členské 
státy uplatňovaly ucelenou strategii 
územního rozvoje tím, že budou do praxe 
zavádět integrovaný přístup, který jde 
napříč odvětvími, a zaměří se na potenciál 
těchto území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

3. doporučuje, aby členské státy 
uplatňovaly ucelenou strategii územního 
rozvoje tím, že budou do praxe zavádět 
integrovaný přístup, který jde napříč 
odvětvími, a zaměří se na potenciál těchto 
území, přičemž zohlední i jejich 
geografická znevýhodnění;

Or. pl

Pozměňovací návrh 55
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost situaci společenství, která jsou 
obzvláště ohrožena proto, že se nacházejí 
v oblastech, jež trpí kombinací 
geografických znevýhodnění, včetně např. 
odlehlosti, řídkého osídlení, ostrovního 
nebo horského charakteru a náročných 
klimatických podmínek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam integrovaného 
přístupu a zdůrazňuje, že pro tělesný 
a duševní zdravotní stav ohrožených 
skupin jsou ve velké míře rozhodné 
podmínky způsobu bydlení, a to znamená, 
že musí být ve snaze zvýšit kvalitu života 
těchto osob poskytnuta zvláštní pomoc 
zaostalým regionům pro programy 
zaměřené na zlepšování způsobu bydlení 
a rozvoje životního prostředí;

Or. hu

Pozměňovací návrh 57
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. upozorňuje – vzhledem k tomu, že 
dobrý zdravotní stav osob žijících 
v dotčených regionech je zásadní pro 
zlepšení sociálních faktorů – na nutnost 
učinit z rozvoje zdravého životního 
prostředí prioritu na úrovni Společenství, 
členských států i regionů ve snaze 
dosáhnout cílů politiky soudržnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 58
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na nutnost řešit 
integrovaným přístupem, který zohledňuje 
územní aspekty, nedostatky v oblasti 
rovných příležitostí a koncentraci 
sociálních střetů vyplývající ze soustředění 
ohrožených skupin v určitých oblastech;

4. upozorňuje na nutnost řešit 
integrovaným přístupem nedostatky 
v oblasti rovných příležitostí a potenciální
koncentraci sociálních střetů v nejméně 
vyvinutých oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná v tomto ohledu, že 
ohrožené skupiny mohou existovat ve 
všech regionech, i v těch, které prosperují 
nejvíce, a že by tyto skupiny měly být 
v integrovaném přístupu zohledněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzdvihuje význam zapojení 
regionálních a místních orgánů 
i hospodářských a sociálních partnerů 
a příslušných nevládních organizací do 
plánování a uplatňování integrovaných 
strategií rozvoje mikroregionů a rovněž 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
iniciativy vycházející „zdola“;

5. vyzdvihuje význam zapojení 
regionálních a místních orgánů 
i hospodářských a sociálních partnerů 
a příslušných nevládních organizací do 
plánování a uplatňování integrovaných 
strategií rozvoje a rovněž zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat iniciativy vycházející 
„zdola“;
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Pozměňovací návrh 61
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na 
jejichž rozhodovacích procesech 
a realizaci by se podíleli místní orgány, 
příslušní sociální a ekonomičtí partneři 
a zástupci cílových skupin a jejichž 
účelem by bylo co nejlépe řešit potřeby 
těchto skupin a nabídnout skutečná řešení 
k překonání problému vyloučení 
a generační nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 62
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a izolované oblasti, včetně venkovských 
oblastí, a k vypracování dlouhodobých 
programů, které by byly navrženy podle 
potřeb specifických ohrožených skupin, na 
jejichž rozhodovacích procesech a realizaci 
by se podíleli místní orgány, příslušní 



PE405.744v01-00 30/48 AM\719502CS.doc
Externí překlad

CS

a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

sociální a ekonomičtí partneři a zástupci 
cílových skupin a jejichž účelem by bylo 
co nejlépe řešit potřeby těchto skupin 
a nabídnout skutečná řešení k překonání 
problému vyloučení a generační 
a strukturální nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k rozdělování finančních prostředků mezi 
města a venkovské oblasti, které bude 
přizpůsobeno jejich zvláštním potřebám,
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
ohrožených skupin a společenství, na 
jejichž rozhodovacích procesech a realizaci 
by se podíleli místní orgány, příslušní 
sociální a ekonomičtí partneři a zástupci 
příslušných skupin obyvatelstva a jejichž 
účelem by bylo co nejlépe řešit potřeby 
těchto skupin a nabídnout skutečná řešení 
k překonání problému vyloučení a z něj 
plynoucích následků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
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prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
sociálního vyloučení, chudoby a generační 
nezaměstnanosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 65
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské, těžko přístupné, 
horské a ostrovní oblasti a k vypracování 
dlouhodobých programů, které by byly 
navrženy podle potřeb specifických 
ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin, nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti 
a podporovat metody hodnocení 
vzdělávání, odborné přípravy a nových 
technologií;

Or. el
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Pozměňovací návrh 66
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti 
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi města a venkovské oblasti, 
které bude rovněž přiměřené jejich 
konkrétním problémům, a k vypracování 
dlouhodobých programů, které by byly 
navrženy podle potřeb specifických 
ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a mezigeneračního přenosu 
chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků mezi rozvinutá města 
a vyloučené venkovské oblasti
a k vypracování dlouhodobých programů, 
které by byly navrženy podle potřeb 
specifických ohrožených skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 

6. vyzývá Komisi a členské státy 
k vyváženému rozdělování finančních 
prostředků a k vypracování dlouhodobých 
programů, které by byly navrženy podle 
potřeb specifických ohrožených 
společenství a skupin, na jejichž 
rozhodovacích procesech a realizaci by se 
podíleli místní orgány, příslušní sociální 
a ekonomičtí partneři a zástupci cílových 
skupin a jejichž účelem by bylo co nejlépe 
řešit potřeby těchto skupin a nabídnout 
skutečná řešení k překonání problému 
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skutečná řešení k překonání problému 
vyloučení a generační nezaměstnanosti;

vyloučení a generační nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby více využívaly součinnost 
a doplňkovost, kterou nabízí různé 
dostupné finanční nástroje, jako je 
například Evropský fond pro regionální
rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
sociální fond a Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova, a to s cílem znásobit 
přínos těchto nástrojů;

7. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby více využívaly součinnost 
a doplňkovost, kterou nabízí různé 
dostupné finanční nástroje, jako je 
například Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro integraci, 
akční program Společenství pro veřejné 
zdraví a Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova, a to s cílem znásobit 
přínos těchto nástrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby v rámci 
připravované zelené knihy o územní 
soudržnosti předložila ucelenou definici 
územní soudržnosti a určila prostředky, 
které jsou k plnění územních cílů 
k dispozici;

8. vyzývá Komisi, aby v rámci 
připravované zelené knihy o územní 
soudržnosti předložila co 
nejjednoznačnější definici územní 
soudržnosti a určila prostředky, které jsou 
k plnění územních cílů k dispozici;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 70
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby v rámci 
připravované zelené knihy o územní 
soudržnosti předložila ucelenou definici 
územní soudržnosti a určila prostředky, 
které jsou k plnění územních cílů 
k dispozici;

8. vyzývá Komisi, aby v rámci 
připravované zelené knihy o územní 
soudržnosti předložila cíl a jasnou definici 
územní soudržnosti, kritéria pro její určení 
a její nástroje, včetně prostředků, které 
jsou k plnění územních cílů k dispozici;

Or. pl

Pozměňovací návrh 71
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje nutnost čelit problémům 
existence dopravních sítí přístupu k nim, 
neboť vyloučení dvojnásobně ohrožuje 
společenství a skupiny, které žijí v těžko 
přístupných odlehlých oblastech;

Or. el

Pozměňovací návrh 72
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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u všech regionů EU zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 
budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území nacházející se pod úrovní tradičních 
jednotek NUTS 2 a zdůraznily rozsah 
rostoucích rozdílů uvnitř regionů;

u všech regionů EU zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, s využitím 
indexu lidského rozvoje zavedeného 
Organizací spojených národů nebo 
podobného ukazatele, a jasně tak určily 
nejzaostalejší území nacházející se pod 
úrovní tradičních jednotek NUTS 2 
a zdůraznily rozsah rostoucích rozdílů 
uvnitř regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u všech regionů EU zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 
budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území nacházející se pod úrovní 
tradičních jednotek NUTS 2 a zdůraznily 
rozsah rostoucích rozdílů uvnitř regionů;

9. zdůrazňuje potřebu srovnatelných 
statistických údajů u všech regionů EU, 
v nichž budou zohledněny obzvláště 
sociální ukazatele, aby tak byla jasně 
určena ohrožená společenství a skupiny 
a problémy, jimž čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u všech regionů EU zpřístupnily
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u všech regionů EU předložily srovnatelné 
statistické údaje mikroregionálního 
charakteru, které se týkají přinejmenším 
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budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území nacházející se pod úrovní tradičních 
jednotek NUTS 2 a zdůraznily rozsah 
rostoucích rozdílů uvnitř regionů;

NUTS 3 a 4, v nichž budou zohledněny 
obzvláště sociální ukazatele, a jasně tak 
určily nejzaostalejší území nacházející se 
pod úrovní tradičních jednotek NUTS 2 
a zdůraznily rozsah rostoucích rozdílů 
uvnitř regionů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u všech regionů EU zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 
budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území nacházející se pod úrovní tradičních 
jednotek NUTS 2 a zdůraznily rozsah 
rostoucích rozdílů uvnitř regionů;

9. vyzývá členské státy, aby podporovaly
nejzaostalejší území nacházející se pod 
úrovní tradičních jednotek NUTS 2, a aby 
se tak vyrovnaly s rostoucími rozdíly
uvnitř regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Rolf Berend

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u všech regionů EU zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 
budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území nacházející se pod úrovní 
tradičních jednotek NUTS 2 a zdůraznily 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u regionů EU, ve kterých žijí ohrožená 
společenství a skupiny, zpřístupnily 
srovnatelné statistické údaje 
mikroregionálního charakteru, v nichž 
budou zohledněny obzvláště sociální 
ukazatele, a jasně tak určily nejzaostalejší 
území a zdůraznily rozsah rostoucích 
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rozsah rostoucích rozdílů uvnitř regionů; rozdílů uvnitř regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby jasně určila 
a popsala ohrožená společenství 
a skupiny, jichž se bude týkat její činnost 
v souvislosti s politikou soudržnosti, a aby 
metodicky zaznamenala jejich hlavní 
charakteristiky ve snaze usnadnit 
přijímání cílených a systematických 
opatření; rovněž zdůrazňuje význam, který 
by měl být přiznán zvláštní povaze 
společenství a skupin, jako jsou 
nezaměstnaní, osoby žijící v chudobě, 
starší osoby, sezonní pracovníci, rodiče 
samoživitelé, svobodné matky, drogově 
závislí či negramotné osoby;

Or. el

Pozměňovací návrh 78
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost
politik a sloužily by jako vodítka při 

10. domnívá se, že by tento nový ukazatel 
měl být použit pro hodnocení uplatňování 
a účinnosti politik a sloužit jako vodítko
při plánování rozvoje;
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plánování rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř regionů, 
hodnotily uplatňování a účinnost politik 
a sloužily by jako vodítka při plánování 
rozvoje;

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by rovněž vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 80
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř regionů, 
hodnotily uplatňování a účinnost politik 
a sloužily by jako vodítka při plánování 
rozvoje;

10. v této souvislosti zastává názor, že je 
třeba zvážit, zda by se neměly používat 
jiné – nové – kvantifikovatelné ukazatele 
rozvoje a sociální ukazatele než HDP na 
osobu, které by vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 81
Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř regionů, 
hodnotily uplatňování a účinnost politik 
a sloužily by jako vodítka při plánování 
rozvoje;

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat i jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele kromě HDP na osobu, 
které by zjišťovaly nejohroženější 
společenství a skupiny a jejich 
zeměpisnou polohu, vystihovaly rozdíly 
uvnitř regionů, hodnotily uplatňování 
a účinnost politik a sloužily by jako 
vodítka při plánování rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Rolf Berend

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se v regionech, ve kterých žijí ohrožená 
společenství a skupiny, mohly používat 
i jiné – nové – kvantifikovatelné ukazatele 
rozvoje a sociální ukazatele kromě HDP na 
osobu, které by vystihovaly rozdíly mezi 
regiony, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

Or. de
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Pozměňovací návrh 83
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

10. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
posoudila, do jaké míry by mohly nové 
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje, jako 
jsou například sociální ukazatele, 
v budoucnu lépe ukazovat rozdíly 
v rozvoji, hodnotit uplatňování a účinnost 
politik a sloužit jako vodítka při plánování
rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly používat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by vystihovaly rozdíly uvnitř 
regionů, hodnotily uplatňování a účinnost 
politik a sloužily by jako vodítka při 
plánování rozvoje;

10. v této souvislosti zastává názor, že by 
se měly pečlivě prozkoumat jiné – nové –
kvantifikovatelné ukazatele rozvoje 
a sociální ukazatele než HDP na osobu, 
které by zjišťovaly a řešily problémy 
ohrožených společenství a skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 11



AM\719502CS.doc 41/48 PE405.744v01-00
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily 
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily 
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 87
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 11



PE405.744v01-00 42/48 AM\719502CS.doc
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily 
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

11. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci 
zelené knihy o územní soudržnosti 
posoudila, zda je úroveň NUTS 2 vhodná 
pro provádění diferencované politiky 
k dosažení cíle územní soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily 
prostřednictvím menších srovnatelných
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

11. zdůrazňuje nutnost vytvoření menších 
územních jednotek typu NUTS 4 s cílem 
odhalit územní nerovnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily 
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

11. naléhavě žádá Radu, Komisi a členské 
státy, aby rozdíly v rozvoji jednotlivých 
území řešily prostřednictvím menších 
srovnatelných územních jednotek; v tomto 
ohledu doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
vytvořily nový nástroj umožňující 
provádění a vyhodnocování konkrétních 
opatření na úrovni mikroregionů s cílem 
řešit územní vyloučení ohrožených 
společenství a skupin prostřednictvím 
menších srovnatelných územních jednotek; 
v tomto ohledu doporučuje, aby se s cílem 
zabránit rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nástroj, který 
musí být dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Rolf Berend

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
rozdíly v rozvoji jednotlivých území řešily
prostřednictvím menších srovnatelných 
územních jednotek; v tomto ohledu 
doporučuje, aby se s cílem zabránit 
rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí 
uplatňoval u územních jednotek na úrovni 
NUTS 4 (LAU 1 a LAU 2) nový nástroj, 
který bude dostatečně financován a určen 
k řešení rozdílů uvnitř regionů;

11. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby 
řešily rozdíly v rozvoji jednotlivých území; 
v tomto ohledu doporučuje, aby byl s cílem 
zabránit rostoucímu vylučování okrajových 
a nejvíce znevýhodněných oblastí vytvořen
nový nástroj, který bude určen k řešení 
rozdílů uvnitř regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
vylidněné oblasti oživily podporou 
možností skutečného rozvoje, zachováním 
služeb obecného zájmu, nabídkou 
pracovních příležitostí a školení, zlepšením 
podmínek bydlení a životních podmínek, 
rozšířením kapacity místní správy 
a zvýšením přitažlivosti těchto oblastí pro 
investory;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
vylidněné oblasti oživily podporou 
možností skutečného rozvoje, zachováním 
služeb obecného zájmu, nabídkou 
pracovních příležitostí a školení, zlepšením 
podmínek bydlení a životních podmínek, 
rozšířením kapacity místní správy, 
decentralizací veřejného sektoru 
a zvýšením přitažlivosti těchto oblastí pro 
investory;
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Or. el

Pozměňovací návrh 93
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
vylidněné oblasti oživily podporou 
možností skutečného rozvoje, zachováním 
služeb obecného zájmu, nabídkou 
pracovních příležitostí a školení, zlepšením 
podmínek bydlení a životních podmínek, 
rozšířením kapacity místní správy 
a zvýšením přitažlivosti těchto oblastí pro 
investory;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
vylidněné oblasti oživily podporou 
možností skutečného rozvoje, zachováním 
služeb obecného zájmu, nabídkou 
pracovních příležitostí a školení, zlepšením 
podmínek bydlení a životních podmínek, 
rozšířením kapacity místní správy a 
zvýšením přitažlivosti těchto oblastí pro 
investory; domnívá se, že zároveň města 
potřebují podporu svého úsilí o nápravu 
městských problémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
vylidněné oblasti oživily podporou 
možností skutečného rozvoje, zachováním

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
demografickými trendy stupňující se 
koncentrace obyvatel ve městech a dalšího 
vylidňování venkova, jakož i územními 
dopady těchto jevů; vyzývá proto členské 
státy, aby navrhly strategie, které by 
ohrožené oblasti oživily rozvojem 
infrastruktury, podporou možností 
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služeb obecného zájmu, nabídkou 
pracovních příležitostí a školení, 
zlepšením podmínek bydlení a životních 
podmínek, rozšířením kapacity místní 
správy a zvýšením přitažlivosti těchto 
oblastí pro investory;

skutečného rozvoje v souladu se 
specifickým hospodářským potenciálem 
těchto regionů, nabídkou vhodných 
školení a poskytováním služeb obecného 
zájmu prostřednictvím posílené místní 
správy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že chudoba má 
rozhodující vliv na zdraví a kvalitu života, 
neboť vede k výrazným rozdílům mezi 
mezi jednotlivými oblastmi, pokud jde 
o střední délku života při narození a roky 
strávené v dobrém zdravotním stavu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 96
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. připomíná, že zdravé obyvatelstvo je 
základem fungujícího hospodářství, a že 
je tedy zdraví občanů ve všech regionech 
Evropy klíčové pro dlouhodobý rozvoj 
a sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 97
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že cíle Lisabonské 
strategie lze splnit pouze se zdravými 
lidmi;

Or. hu

Pozměňovací návrh 98
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. doporučuje, aby politická opatření 
přijímaná pro řešení sociálního vyloučení 
a aktivizaci ohrožených společenství 
a skupin zahrnovala prvek dobrovolnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 99
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby předložila zvláštní 
návrh, který by konkrétně řešil problém 
územního a sociálního vyloučení 
ohrožených společenství a skupin;

14. vyzývá členské státy, aby věnovaly více 
pozornosti úkolům a dohodám Sociální 
agendy a spojovaly opatření pro sociální 
soudržnost s investicemi do hospodářství 
a životního prostředí s cílem dosáhnout 
úspěchů v oblasti udržitelného rozvoje 
prostřednictvím integrovaného přístupu, 
zejména v chudých regionech a městských 
oblastech; připomíná zejména, že dotčené 
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skupiny musí být aktivně zapojeny do 
plánování a provádění těchto opatření 
a že správní opatření musí být zaměřena 
na tyto participační procesy;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 14

Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby předložila zvláštní 
návrh, který by konkrétně řešil problém
územního a sociálního vyloučení
ohrožených společenství a skupin;

14. vyzývá Komisi, aby předložila zvláštní 
návrh, který by konkrétně řešily problémy, 
jimž čelí ohrožená společenství a skupiny, 
včetně sociálního vyloučení;

Or. en
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