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Pozměňovací návrh 1
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odrážka 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– zdůrazňuje úlohu regionů 
v hospodářském a sociálním rozvoji a 
v této souvislosti význam nástroje NPP pro 
podporu zemí západního Balkánu 
v procesu demokratizace a hospodářské a 
sociální transformace a také pro sblížení 
těchto zemí se strukturami EU;

– zdůrazňuje úlohu regionů 
v hospodářském a sociálním rozvoji a 
v této souvislosti význam nástroje NPP pro 
podporu zemí západního Balkánu 
v procesu demokratizace, hospodářské a 
sociální transformace a harmonizace 
s evropskými normami a také pro sblížení 
těchto zemí se strukturami EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Odrážka 1 a (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– poukazuje na to, že existují podstatné 
rozdíly v hospodářských a obchodních 
vztazích s jednotlivými zeměmi západního 
Balkánu; žádá proto na základě 
zkušeností s dosavadním procesem 
rozšíření, aby byly učiněny nezbytné 
závěry a aby byly různé složky nástroje 
předvstupní pomoci (NPP) flexibilněji, 
koncentrovaněji a podle potřeb zaměřeny 
na udržitelný rozvoj regionů; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Odrážka 1 c (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– žádá o přednostní podporu národních 
rozvojových plánů, které zohlední jak 
ekonomický rozvoj centrálních čtvrtí měst, 
tak venkovských oblastí; zároveň 
zdůrazňuje zvláštní význam podpory 
odpovídajících programů vzdělávání, 
doškolování a odborné přípravy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– žádá Komisi a členské státy, aby nástroji 
NPP poskytly dodatečné finanční 
prostředky nezbytné pro rozvoj 
ambicióznějších projektů a pro zajištění 
skutečné pomoci na místní a regionální 
úrovni;

– žádá Komisi a členské státy, aby nástroji 
NPP poskytly dodatečné finanční 
prostředky nezbytné pro rozvoj projektů 
podle potřeb a pro zajištění účinné a 
soustředěné pomoci na místní a regionální 
úrovni; zdůrazňuje význam projektů „lidé 
lidem“ (people–to–people), které jsou 
zvláště vhodné k tomu, aby lidem přímo 
na místě zprostředkovávaly evropskou 
přidanou hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odrážka 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– žádá Komisi a členské státy, aby nástroji 
NPP poskytly dodatečné finanční 
prostředky nezbytné pro rozvoj 
ambicióznějších projektů a pro zajištění 
skutečné pomoci na místní a regionální 
úrovni;

– žádá Komisi a členské státy, aby využily 
případné finanční prostředky, které jsou 
k dispozici v jiných programech, aby tak 
nástroji NPP poskytly dodatečné finanční 
prostředky nezbytné pro rozvoj 
ambicióznějších projektů a pro zajištění 
skutečné pomoci na místní a regionální 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Odrážka 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vítá, že jednou z priorit NPP je přispívat 
k rozvoji institucionálních a 
administrativních kapacit na západním 
Balkáně jak na vnitrostátní, tak na 
regionální úrovni, a vybízí Komisi, aby 
tuto oblast činnosti posílila s cílem 
stimulovat rozvoj řízení a připravit tyto 
země a regiony na přijímání strukturálních 
fondů v budoucnu;

– vítá, že jednou z priorit NPP je přispívat 
k rozvoji institucionálních a 
administrativních kapacit na západním 
Balkáně jak na vnitrostátní, tak na 
regionální úrovni; vybízí Komisi, aby tuto 
oblast činnosti posílila s cílem stimulovat 
rozvoj řízení a připravit tyto země a 
regiony na přijímání strukturálních fondů 
v budoucnu; vyzývá Komisi, aby zajistila 
vysokou transparentnost při budování 
institucí a přijala vhodná opatření pro 
zabránění korupci;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odrážka 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vítá, že jednou z priorit NPP je přispívat 
k rozvoji institucionálních a 
administrativních kapacit na západním 
Balkáně jak na vnitrostátní, tak na 
regionální úrovni, a vybízí Komisi, aby 
tuto oblast činnosti posílila s cílem 
stimulovat rozvoj řízení a připravit tyto 
země a regiony na přijímání strukturálních 
fondů v budoucnu;

– vítá, že jednou z priorit NPP je přispívat 
k rozvoji institucionálních a 
administrativních kapacit na západním 
Balkáně jak na vnitrostátní, tak na 
regionální úrovni, a vybízí Komisi, aby 
tuto oblast činnosti posílila s cílem 
stimulovat rozvoj řízení a připravit tyto 
země a regiony na přijímání strukturálních 
fondů a na účast v regionální politice EU 
v budoucnu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– zdůrazňuje význam přeshraniční 
spolupráce pro rozvoj společných projektů 
a vytváření trvalých svazků mezi regiony 
západního Balkánu a regiony EU; 
zdůrazňuje zároveň, že prospěch z takovéto 
spolupráce není pouze hospodářského rázu, 
ale že má také politický a lidský rozměr, 
který umožňuje sbližování mezi národy a 
vládami;

– zdůrazňuje význam přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce pro rozvoj 
společných projektů a vytváření trvalých 
svazků jak mezi regiony západního 
Balkánu, tak mezi nimi a regiony 
členských států EU; zdůrazňuje zároveň, 
že prospěch z takovéto spolupráce není 
pouze hospodářského rázu, ale že má také 
politický a lidský rozměr, který umožňuje 
sbližování mezi národy a vládami a 
dlouhodobě zajišťuje stabilitu a 
prosperitu v tomto regionu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Gisela Kallenbach

Návrh stanoviska
Odrážka 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– vybízí regiony EU, aby vyvinuly 
iniciativu pro provádění přeshraničních 
projektů s regiony západního Balkánu 
s cílem zahájit úzkou a dlouhodobou 
spolupráci na regionální úrovni a také 
v oblasti výměn zkušeností a osvědčených 
postupů v rámci evropských sítí regionální 
spolupráce.

– vybízí regiony EU, aby vyvinuly 
iniciativu pro provádění přeshraničních 
projektů s regiony západního Balkánu 
s cílem zahájit úzkou a dlouhodobou 
spolupráci na regionální úrovni a také 
v oblasti výměn zkušeností a osvědčených 
postupů v rámci evropských sítí regionální 
spolupráce; domnívá se, že 
prostřednictvím posílení Rady pro 
regionální spolupráci může být podpořena 
spolupráce v regionu;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odrážka 6 a (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– zdůrazňuje, že je nezbytné zohlednit 
rozvoj hospodářské a obchodní 
spolupráce ve specifické oblasti Dunaje 
s cílem přispět ke zhodnocení potenciálu 
této oblasti, která spojuje Evropskou unii 
s regionem západního Balkánu.

Or. fr
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