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Pozměňovací návrh 1
Vladimír Železný

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v otázkách 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
dává Lisabonská smlouva Evropskému 
parlamentu stejné pravomoci jako Radě, a 
nahrazuje tak postup souhlasu, který 
v současné době platí pro využívání 
strukturálních fondů, takzvaným řádným 
legislativním postupem, postupem 
spolurozhodování, který významně zvyšuje 
legislativní pravomoci Parlamentu a 
působnost Výboru pro regionální rozvoj, 
čímž posiluje transparentnost příjmů a 
výdajů Parlamentu vůči občanům;

1. vítá skutečnost, že v otázkách 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
dává Lisabonská smlouva Evropskému 
parlamentu stejné pravomoci jako Radě, a 
nahrazuje tak postup souhlasu, který 
v současné době platí pro využívání 
strukturálních fondů, takzvaným řádným 
legislativním postupem, postupem 
spolurozhodování, který významně zvyšuje 
legislativní pravomoci Parlamentu a 
působnost Výboru pro regionální rozvoj, 
čímž posiluje transparentnost příjmů a 
výdajů Parlamentu vůči občanům. Je však 
proti předčasnému projednávání nové 
úlohy Evropského parlamentu ve 
stanovisku k Lisabonské smlouvě, která 
ještě nebyla ratifikována.

Or. cs

Pozměňovací návrh 2
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že v otázkách 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
dává Lisabonská smlouva Evropskému 
parlamentu stejné pravomoci jako Radě, a 
nahrazuje tak postup souhlasu, který 
v současné době platí pro využívání
strukturálních fondů, takzvaným řádným 
legislativním postupem, postupem 
spolurozhodování, který významně zvyšuje 

1. vítá skutečnost, že v otázkách 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
dává Lisabonská smlouva Evropskému 
parlamentu stejné pravomoci jako Radě, a 
nahrazuje tak postup souhlasu, který platil 
zvláště pro přijetí obecného nařízení o 
strukturálních fondech, takzvaným 
řádným legislativním postupem, postupem 
spolurozhodování, který významně zvyšuje 
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legislativní pravomoci Parlamentu a 
působnost Výboru pro regionální rozvoj, 
čímž posiluje transparentnost příjmů a 
výdajů Parlamentu vůči občanům;

legislativní pravomoci Parlamentu a 
působnost Výboru pro regionální rozvoj, tj.
změna, která bude významná s ohledem 
na strukturální fondy zejména v období po 
roce 2013, čímž posiluje transparentnost 
příjmů a výdajů Parlamentu vůči občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že začlenění územní 
soudržnosti do cílů Unie doplní plán 
hospodářské a sociální soudržnosti a zvýší 
pravomoc Parlamentu a Výboru pro 
regionální rozvoj při posuzování územního 
dopadu klíčových politik EU; zdůrazňuje 
význam zavedení sdílené působnosti pro 
EU a členské státy v oblasti územní 
soudržnosti a v zájmu zajištění rychlého 
pokroku při dosahování tohoto cíle 
doporučuje, aby Výbor pro regionální 
rozvoj v této oblasti pečlivě sledoval nové 
iniciativy;

2. domnívá se, že začlenění územní 
soudržnosti do cílů Unie doplní plán 
hospodářské a sociální soudržnosti a zvýší 
pravomoc Parlamentu a Výboru pro 
regionální rozvoj při posuzování územního 
dopadu klíčových politik EU; zdůrazňuje 
význam zavedení sdílené působnosti pro 
EU a členské státy v oblasti územní 
soudržnosti a v zájmu zajištění rychlého 
pokroku při dosahování tohoto cíle 
doporučuje, aby se Výbor pro regionální 
rozvoj plně podílel na všech příslušných 
aktivitách v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
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územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

územní soudržnosti a v rámci toho 
posuzovaly evropské územní plánování, 
zřízení polycentrického a vyváženého 
městského systému a vytvoření nového 
vztahu měst a venkova a územní dopad 
všech politik EU, které mají silný územní 
rozměr; bere na vědomí důležitou úlohu, 
kterou bude Výbor pro regionální rozvoj 
hrát při definování tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti, jakož i ukazatele, 
metodiku, rozpočtové důsledky a nástroje 
územní soudržnosti a příjemce finančních 
prostředků na základě této politiky a 
v rámci cíle územní soudržnosti, více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle a při vytváření silné 
synergie mezi územní soudržností a 
hlavními programy financování;

Or. bg

Pozměňovací návrh 7
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho bez 
dalšího otálení více zohlednily územní 
dopad všech politik EU, které mají silný 
územní rozměr; bere na vědomí důležitou 
úlohu, kterou bude Výbor pro regionální 
rozvoj hrát při definování tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem přesněji definovaly cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
s Parlamentem definovaly koncepci a cíle 
územní soudržnosti a v rámci toho více 
zohlednily územní dopad všech politik EU, 
které mají silný územní rozměr; bere na 
vědomí důležitou úlohu, kterou bude 
Výbor pro regionální rozvoj hrát při 
definování tohoto cíle;

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá členské státy, aby 
prokázaly nezbytnou politickou vůli a 
začlenily cíl územní soudržnosti do 
vnitrostátních právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že uskutečňování cíle 
územní soudržnosti by nemělo vést ke 
zvyšování podpory určené k plnění jiných 
cílů EU; zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti představuje cíl sama o sobě, a 
že tendence k rozšiřování působnosti 
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tohoto cíle, vzhledem k jeho horizontální 
povaze, celou koncepci, a tím i schopnost 
EU dosáhnout tohoto cíle, spíše oslabuje, 
než posiluje;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. znovu upozorňuje, že cílem politiky 
soudržnosti zůstává i nadále řešení otázky 
rozdílů mezi prosperujícími a nejméně 
rozvinutými regiony; zdůrazňuje, že 
zařazení cíle územní soudržnosti je 
doplněním tohoto prvořadého cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. pozitivně vnímá, že Lisabonská smlouva 
nabízí přesnější a vyčerpávající definici 
regionů, jimž by mělo Společenství v rámci 
své politiky soudržnosti věnovat zvláštní 
pozornost;

4. pozitivně vnímá, že Lisabonská smlouva 
nabízí přesnější a vyčerpávající definici 
regionů, jako jsou regiony ve venkovských 
oblastech, regiony potýkající se 
s demografickými problémy, nejodlehlejší 
a přeshraniční regiony, jimž by mělo 
Společenství v rámci své politiky 
soudržnosti věnovat zvláštní pozornost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zaujímá kladné stanovisko ke 
skutečnosti, že zvláštní postavení 
nejvzdálenějších regionů je potvrzeno 
zvláštními ustanoveními týkajícími se 
státní podpory.

5. zaujímá kladné stanovisko ke 
skutečnosti, že zvláštní postavení 
nejvzdálenějších regionů je potvrzeno 
článkem 349 a zvláštními ustanoveními 
týkajícími se státní podpory.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Margie Sudre

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zaujímá kladné stanovisko ke 
skutečnosti, že zvláštní postavení 
nejvzdálenějších regionů je potvrzeno 
zvláštními ustanoveními týkajícími se 
státní podpory;

5. zaujímá kladné stanovisko ke 
skutečnosti, že zvláštní postavení 
nejvzdálenějších regionů je potvrzeno a 
nyní je i uvedeno ve zvláštních 
ustanoveních týkajících se státní podpory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Catherine Stihler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je pevně přesvědčen, že změny 
v rozpočtovém procesu, zejména svolání 

6. je pevně přesvědčen, že změny 
v rozpočtovém procesu, zejména svolání 
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dohodovacího výboru v případě, že 
Parlament přijme pozměňovací návrhy 
v prvním čtení, budou vyžadovat posílení 
vztahů mezi Výborem pro regionální 
rozvoj a Rozpočtovým výborem;

dohodovacího výboru v případě, že 
Parlament přijme pozměňovací návrhy 
v prvním čtení, budou vyžadovat posílení 
spolupráce mezi Výborem pro regionální 
rozvoj a Rozpočtovým výborem;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá rozšíření zásady subsidiarity, 
zejména s ohledem na místní a regionální 
orgány a začlenění „mechanismu včasného 
varování“, jenž by měl umožnit 
vnitrostátním parlamentům posuzovat lépe 
soudržnost legislativních návrhů 
Společenství se zásadou subsidiarity a 
proporcionality; v této souvislosti 
upozorňuje na nutnost posílení vztahů mezi 
Výborem pro regionální rozvoj a 
vnitrostátními parlamenty; v tomto ohledu 
se domnívá, že zapojení místních a 
regionálních orgánů a parlamentů 
v souvislosti se subsidiaritou by mohlo být 
důležitým prvkem, a připomíná, že toto 
zapojení je závislé na vnitrostátních 
předpisech;

7. vítá rozšíření zásady subsidiarity, 
zejména s ohledem na místní a regionální 
orgány a začlenění „mechanismu včasného 
varování“, jenž by měl umožnit 
vnitrostátním parlamentům posuzovat lépe 
soudržnost legislativních návrhů 
Společenství se zásadou subsidiarity a 
proporcionality; v této souvislosti 
upozorňuje na nutnost posílení vztahů mezi 
Výborem pro regionální rozvoj a 
vnitrostátními parlamenty prostřednictvím 
rozvoje nebo sloučení specifických 
komunikačních kanálů; v tomto ohledu se 
domnívá, že zapojení místních a 
regionálních orgánů a parlamentů 
v souvislosti se subsidiaritou by mohlo být 
důležitým prvkem, a připomíná, že toto 
zapojení je závislé na vnitrostátních 
předpisech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá rozšíření zásady subsidiarity, 
zejména s ohledem na místní a regionální 
orgány, a začlenění „mechanismu včasného 
varování“, jenž by měl umožnit 
vnitrostátním parlamentům posuzovat lépe 
soudržnost legislativních návrhů 
Společenství se zásadou subsidiarity a 
proporcionality; v této souvislosti 
upozorňuje na nutnost posílení vztahů mezi 
Výborem pro regionální rozvoj a 
vnitrostátními parlamenty; v tomto ohledu 
se domnívá, že zapojení místních a 
regionálních orgánů a parlamentů v 
souvislosti se subsidiaritou by mohlo být 
důležitým prvkem, a připomíná, že toto 
zapojení je závislé na vnitrostátních 
předpisech;

7. vítá rozšíření zásady subsidiarity, 
zejména s ohledem na místní a regionální 
orgány, a začlenění „mechanismu včasného 
varování“, jenž by měl umožnit 
vnitrostátním parlamentům posuzovat lépe 
soudržnost legislativních návrhů 
Společenství se zásadou subsidiarity a 
proporcionality; v této souvislosti 
upozorňuje na nutnost posílení vztahů mezi 
Výborem pro regionální rozvoj,
vnitrostátními parlamenty a místními a 
regionálními orgány; v tomto ohledu se 
domnívá, že zapojení místních a 
regionálních orgánů a parlamentů v 
souvislosti se subsidiaritou by mohlo být 
důležitým prvkem, a připomíná, že toto 
zapojení je závislé na vnitrostátních 
předpisech;

Or. bg

Pozměňovací návrh 18
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. pozitivně vnímá, že sdílené hodnoty 
Unie, pokud jde služby obecného 
hospodářského zájmu stanovené 
v protokolu o službách obecného zájmu, 
zahrnují především:

– nezbytnou úlohu a širokou diskreční 
pravomoc vnitrostátních, regionálních a 
místních orgánů při poskytování, 
zadávání a organizování služeb obecného 
hospodářského zájmu, s cílem přiblížit se 
co nejvíce potřebám uživatelů;
– různorodý charakter služeb obecného 
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hospodářského zájmu a rozdíly 
v potřebách a preferencích uživatelů, 
které mohou plynout z rozdílných 
zeměpisných, sociálních nebo kulturních 
situací;
– vysokou míru kvality, bezpečnosti a 
dostupnosti, rovné zacházení a podporu 
všeobecného přístupu a práv uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že nové vyhlášení 
Charty základních práv klade důraz na 
regionální orgány a na vyvážený, stabilní 
rozvoj evropských regionů; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné, aby 
Výbor pro regionální rozvoj při provádění 
své činnosti dodržoval ustanovení charty a 
hlavní pozornost věnoval postavení mužů 
a žen;

Or. bg

Pozměňovací návrh 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá ke zveřejnění konsolidovaných 
verzí Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy 
o fungování Evropské unie, včetně změn, 
v nejbližším možném termínu proto, aby 
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místní a regionální společenství měla 
možnost lépe porozumět změnám 
obsaženým v Lisabonské smlouvě.

Or. pl
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