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Pozměňovací návrh 1
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že dosud nebyl 
přesně definován pojem venkovských 
oblastí z hlediska jejich vlastností a 
rozvojových cílů,

A. vzhledem k tomu, že OECD definovala
pojem venkovských oblastí a ve své 
definici použila jejich vlastnosti jako 
nízká hustota obyvatelstva a nedostatečný 
přístup ke službám, a vzhledem k tomu, že 
tuto definici používá Komise, aby určila 
rozvojové cíle pro tyto oblasti a dala těmto 
cílům rámec,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě regionů Unie v těchto 
oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, obyvatelstvo z jiných 
regionů se stěhuje či hledá možnost 
rekvalifikace,

Or. es
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Pozměňovací návrh 3
Francesco Ferrari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v některých členských státech
proběhl demografický i ekonomický 
rozvoj, obyvatelstvo z venkovských oblastí 
v jiných státech se stěhuje či hledá 
možnost rekvalifikace,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v některých zemích Evropy 
v těchto oblastech dokonce proběhl 
demografický i ekonomický rozvoj, 
zejména v řadě nových členských států se 
obyvatelstvo z těchto oblastí stěhuje či 
hledá možnost rekvalifikace,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v některých zemích Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v jiných členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace,

B. vzhledem ke značné rozdílnosti 
venkovských oblastí jednotlivých 
členských států Evropské unie a k tomu, že 
zatímco v řadě zemí západní Evropy 
v těchto oblastech proběhl demografický i 
ekonomický rozvoj, v nových členských 
státech se obyvatelstvo z těchto oblastí 
stěhuje či hledá možnost rekvalifikace, což 
je pro tyto oblasti obrovským problémem,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti 
tvoří až 80 % území EU,
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že se potřeby 
mezilehlých venkovských oblastí, 
vyznačující se obdobnou hospodářskou 
strukturou, jako mají přilehlé městské 
oblasti, liší od těch, které jsou čistě 
venkovské, okrajové nebo odlehlé,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že jedním 
z rozvojových cílů Unie je modernizace 
sociální struktury, včetně struktury 
zaměstnanosti,

C. vzhledem k tomu, že jedním 
z rozvojových cílů Unie je podpora 
hospodářského a sociálního pokroku a 
vysoké úrovně zaměstnanosti a 
dosahování vyváženého a udržitelného 
rozvoje,

Or. cs

Pozměňovací návrh 10
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že jedním 
z rozvojových cílů Unie je modernizace 
sociální struktury, včetně struktury 
zaměstnanosti,

C. vzhledem k tomu, že jedním z cílů Unie 
je modernizace sociální struktury, včetně 
struktury zaměstnanosti,

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že jedním 
z rozvojových cílů Unie je modernizace 
sociální struktury, včetně struktury 
zaměstnanosti,

C. vzhledem k tomu, že jedním 
z rozvojových cílů Unie je modernizace 
sociální struktury, včetně struktury 
zaměstnanosti, a komunikační struktury, 
kde je snahou zvýšit dostupnost 
širokopásmového připojení k internetu,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že územní soudržnost 
lze zvýšit na základě vyrovnání příjmu na 
osobu a sblížení struktur zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech,

D. vzhledem k tomu, že územní soudržnost 
lze zvýšit posilováním hospodářského 
rozvoje a podporou zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech,

Or. cs
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Pozměňovací návrh 13
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že územní soudržnost 
lze zvýšit na základě vyrovnání příjmu na 
osobu a sblížení struktur zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech,

D. vzhledem k tomu, že hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost lze zvýšit na 
základě vyrovnání příjmu na osobu a 
sblížení struktur zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že územní soudržnost 
lze zvýšit na základě vyrovnání příjmu na 
osobu a sblížení struktur zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech,

D. vzhledem k tomu, že hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost EU lze zvýšit 
na základě vyrovnání příjmu na osobu a 
sblížení struktur zaměstnanosti ve 
venkovských a městských oblastech a 
zajištěním rovného přístupu k veřejným
službám,

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že díky zvyšování cen 
potravin se snížil tlak na omezení 

vypouští se
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zemědělské produkce,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že reforma 
strukturální politiky na období let 2007–
2013 způsobila změny ve struktuře fondů i 
v zásadách přidělování podpory z těchto 
fondů a vedla také k vytvoření nového 
Evropského zemědělského fondu na rozvoj 
venkova (EZFRV), který je provázán se 
společnou zemědělskou politikou a je 
oddělen od politiky soudržnosti,

(Netýká se českého znění)

Or. bg

(jazyková změna týkající se pouze bulharské verze dokumentu)

Pozměňovací návrh 17
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že reforma 
strukturální politiky na období let 2007–
2013 způsobila změny ve struktuře fondů i 
v zásadách přidělování podpory z těchto 
fondů a vedla také k vytvoření nového 
Evropského zemědělského fondu na rozvoj 
venkova (EZFRV), který je provázán se 
společnou zemědělskou politikou a je 
oddělen od politiky soudržnosti,

F. vzhledem k tomu, že reforma 
strukturální politiky na období let 2007–
2013 způsobila změny ve struktuře fondů i 
v zásadách přidělování podpory z těchto 
fondů a vedla také k vytvoření nového 
Evropského zemědělského fondu na rozvoj 
venkova (EZFRV), který je provázán se 
společnou zemědělskou politikou,
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Or. es

Pozměňovací návrh 18
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Fa (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že programy 
LEADER již v minulosti dokázaly, jak 
může být rozvoj venkova úspěšně 
podporován pomocí nástrojů regionální 
politiky,

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že klíčem
k úspěšnosti fondu EZFRV je doplnění 
jeho činností prostřednictvím 
strukturálních fondů Společenství, tj. 
vhodná koordinace podpory z různých 
fondů, zejména Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Fondu 
soudržnosti (FS) a Evropského sociálního 
fondu (ESF), a zajištění jejich 
doplňkovosti,

G. vzhledem k tomu, že klíčové pro
EZFRV je zajištění doplňkovosti mezi 
činnostmi spolufinancovanými z fondu 
EZFRV a ze strukturálních fondů, tj. 
vhodná koordinace podpory z různých 
fondů, zejména Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Fondu 
soudržnosti (FS) a Evropského sociálního 
fondu (ESF), a zajištění jejich 
doplňkovosti,

Or. pl
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Pozměňovací návrh 20
Agnes Schierhuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu
EZFRV a vyčlenění prostředků určených
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

H. vzhledem k tomu, že jasná hranice 
mezi fondem EZFRV a dalšími prostředky 
určenými pro nezemědělské cíle, jako jsou 
prostředky v rámci politiky soudržnosti, 
jsou nezbytné k tomu, aby se snížilo riziko, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje nesmí vést k tomu, že 
některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

Or. es

Pozměňovací návrh 22
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro cíle rozvoje venkova z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí nebo vzdělání) budou zdvojené 
nebo budou prostě opomenuty,

H. vzhledem k tomu, že vytvoření fondu 
EZFRV a vyčlenění prostředků určených 
pro nezemědělské cíle z politiky 
soudržnosti a ze širšího hlediska z oblasti 
regionálního rozvoje mohou vést k tomu, 
že některé cíle (např. ochrana životního 
prostředí, doprava nebo vzdělání) budou 
zdvojené nebo budou prostě opomenuty,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že trvalý převod 
finančních prostředků mezi Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
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fondem EZFRV vede k nejistotě 
v plánování pro zemědělce i pro 
organizátory projektů v oblasti rozvoje 
venkova;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti ve nejdůležitějších
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti
v zemědělství a že výdaje na podporu 
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by mohly se mohly dostat mimo 
rámec obou fondů a nespadaly by do 
žádného z nich,

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti v nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství, jež je i nadále hybatelem 
venkovských oblastí, a bude také 
zaměřeno na podporu nezemědělských 
činností a rozvoje malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech, a tudíž 
je nutná lepší koordinace s cílem zajistit, 
aby žádná z oblastí nebyla ponechána bez 
prostředků,

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Agnes Schierhuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
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rozpočtová omezení existuje riziko, že
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti ve nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství a že výdaje na podporu
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by mohly se mohly dostat mimo 
rámec obou fondů a nespadaly by do 
žádného z nich,

rozpočtová omezení budou finanční 
prostředky z EFRR použity ve velké míře 
na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti v nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství, diverzifikaci
nezemědělských činností a rozvoj malých a 
středních podniků ve venkovských 
oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti ve nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství a že výdaje na podporu 
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by mohly se mohly dostat mimo 
rámec obou fondů a nespadaly by do 
žádného z nich,

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti v nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství, a že výdaje na podporu 
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by se mohly dostat mimo rámec 
obou fondů a nespadaly by do žádného 
z nich, a vzhledem k tomu, že by to mohlo 
mít negativní následky na budoucí rozvoj 
venkovských oblastí, zejména kvůli 
problémům, které již v současnosti řeší 
v souvislosti s urbanizací,
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR budou použity 
ve velké míře na podporu hospodářské 
konkurenceschopnosti ve nejdůležitějších 
městských oblastech nebo 
nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství a že výdaje na podporu 
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by mohly se mohly dostat mimo 
rámec obou fondů a nespadaly by do 
žádného z nich,

I. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
rozpočtová omezení existuje riziko, že 
finanční prostředky z EFRR by mohly být
použity ve velké míře na podporu 
hospodářské konkurenceschopnosti 
v nejdůležitějších městských oblastech 
nebo nejdynamičtějších regionech, zatímco 
financování z EZFRV se zaměří na 
zlepšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství, a že výdaje na podporu 
nezemědělských činností a rozvoje malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech by se mohly dostat do „šedé 
zóny“ mimo rámec obou fondů a nespadaly 
by do žádného z nich,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Ia (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, zejména mikropodniky a podniky 
zaměřené na řemeslnou výrobu, mají 
klíčovou úlohu v udržení sociální a 
hospodářské činnosti na venkově a při 
zajištění jeho stability, 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že cíle politiky 
rozvoje venkova nesmějí být v rozporu 
s lisabonskými cíli, pokud je tento rozvoj 
založen na uplatňování mechanismu 
relativní konkurenceschopnosti (zvyšování 
efektivnosti při nízkých nákladech), 
zejména v místních potravinářských 
podnicích, v rozvoji infrastruktury a 
služeb, jakými jsou cestovní ruch, 
vzdělávání nebo ochrana životního 
prostředí,

J. vzhledem k tomu, že cíle politiky 
rozvoje venkova nesmějí být v rozporu 
s lisabonskými cíli, pokud je tento rozvoj 
založen na uplatňování mechanismu 
relativní konkurenceschopnosti (zvyšování 
efektivnosti při nízkých nákladech), 
zejména v místních potravinářských 
podnicích a ve vztahu k rozvoji malých a 
středních podniků (MSP) a infrastruktury 
a služeb, jakými jsou cestovní ruch, 
vzdělávání nebo ochrana životního 
prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že by měl být uznán 
přirozený vztah mezi zemědělskou 
politikou a politikou rozvoje venkova a 
doplňkovost obou politik,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jill Evans

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám), v souladu s definicí Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), zůstávají v platnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) poskytují významné údaje 
částečně odrážející situaci; domnívá se 
však, že by za tímto účelem měla být 
důkladněji využívána a zkoumána 
doplňující kritéria;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by počet kritérií měl být 
zvýšen;

Or. pl

Pozměňovací návrh 37
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že socioekonomická kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) jsou nejvhodnějšími nástroji 
určení venkovských oblastí za účelem 
uplatňování politiky soudržnosti a politiky 
rozvoje venkova Společenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 1



PE415.311v01-00 20/62 AM\753138CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně a 
že je na členských státech, aby stanovily 
kritéria pro definování venkovských 
oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, počet obyvatel, odlišná 
struktura zaměstnanosti, nižší úroveň 
příjmů a omezený přístup k veřejným 
statkům a službám) odrážejí situaci pouze 
částečně; 

domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti je třeba kromě uvedených 
kritérií vzít v úvahu také náklady na 
zajištění životní úrovně; zároveň si je 
vědom, že není vhodné přijmout 
jednotnou definici venkovských oblastí, 
protože by dostatečně nezohlednila 
rozmanitou situaci v jednotlivých 
členských státech, a je proto toho názoru, 
že by definice venkovských oblastí měla 
být stanovena členskými státy v souladu se 
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zásadou subsidiarity;

Or. cs

Pozměňovací návrh 40
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) nemusí být vždy plně dostačující 
k tomu, aby odrážela situaci, a že by další 
kritéria mohla být také zohledněna; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti může být rozhodujícím 
hlediskem úroveň příjmů na osobu, kterou 
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úroveň příjmů na osobu; však nelze použít odděleně, a měla by 
proto být použita ve spojení s hustotou 
obyvatelstva, podílem zemědělství 
v hospodářské činnosti, dostupností 
veřejných služeb aj.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
měla být úroveň příjmů na osobu opřená 
o další faktory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
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službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem 
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

službám) odrážejí situaci pouze částečně a 
mají také sklon oddělovat rozvoj venkova 
od územní politiky soudržnosti; domnívá 
se proto, že z hlediska územní soudržnosti 
by rozhodujícím hlediskem neměla být 
nižší hustota obyvatelstva, ale úroveň 
příjmů na osobu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Giovanni Robusti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícím hlediskem
neměla být nižší hustota obyvatelstva, ale 
úroveň příjmů na osobu;

1. domnívá se, že tradiční kritéria 
používaná pro rozlišování venkovských a 
městských oblastí (nižší hustota 
obyvatelstva, odlišná struktura 
zaměstnanosti, nižší úroveň příjmů a 
omezený přístup k veřejným statkům a 
službám) odrážejí situaci pouze částečně; 
domnívá se proto, že z hlediska územní 
soudržnosti by rozhodujícími hledisky
měly být úroveň příjmů na osobu a nižší 
hustota obyvatelstva;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 

vypouští se
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k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Giovanni Robusti

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 
k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší;

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup zaměřený na 
vyrovnání stávajících rozdílů a společně 
podporovat rozvoj venkovských oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Jill Evans

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 
k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší;

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich udržitelný rozvoj, 
vzhledem k tomu, že tyto oblasti, které 
představují až 80 % území EU, se 
v jednotlivých členských státech výrazně 
liší, včetně programů určených pro vztahy 
mezi městskými a venkovskými oblastmi 
založené na přístupu odrážejícím ve stejné 
míře zájmy obou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 
k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší;

2. je přesvědčen, že je nezbytné přijmout a 
uplatnit individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 
k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší, stejně tak 
jako zajistit doplňkovost a koordinaci 
venkovských a městských hledisek;

Or. ro

Pozměňovací návrh 49
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj, vzhledem 
k tomu, že tyto oblasti, které představují až 
80 % území EU, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší;

2. je přesvědčen, že je třeba zaujmout 
individuální přístup k venkovským 
oblastem Evropské unie a společně 
podporovat jejich rozvoj podporující 
hospodářskou dynamiku a zohledňující 
specifické potřeby i ve smyslu 
financování, vzhledem k tomu, že tyto 
oblasti, které představují až 80 % území 
EU, se v jednotlivých členských státech 
výrazně liší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Giovanni Robusti

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů;

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
ochranu venkovského dědictví, jeho 
posilování a nakládání s tímto dědictvím, 
zvláštnosti regionů a rozličné potřeby 
mezilehlých venkovských oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů;

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů, stejně 
jako jejich kapacity hospodářského
rozvoje a existující propojení s městskými 
oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů, a 
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přírodní zdroje a zvláštnosti regionů; zajišťovat přitom sociální kontinuitu a 
venkovské ekonomiky, které jsou 
v dlouhodobé perspektivě životaschopné;

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Jill Evans

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů;

3. je přesvědčen, že řádné provádění 
politiky rozvoje venkova musí brát v úvahu 
přírodní zdroje a zvláštnosti regionů a 
vzájemné působení venkovských a 
městských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje také důležitost posuzování 
oblastí z hlediska alternativních řešení 
hospodářské činnosti a příležitostí 
plynoucích z těchto jiných oblastí pro 
diverzifikaci pracovních aktivit 
obyvatelstva;

Or. el
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Pozměňovací návrh 55
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spojení s rozvojovou 
strategií pro městské oblasti vypracovaly 
transparentní a dlouhodobou strategii 
rozvoje venkova, a to jak na úrovni 
celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

Or. cs

Pozměňovací návrh 56
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici, a 
zajistit soulad akcí soudržností 
v používání různých fondů a minimalizací 
možnosti financování jedné akce dvakrát; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Jill Evans

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí a 
v partnerství se všemi příslušnými orgány 
a se subjekty zastupujícími občanskou 
společnost vypracovaly transparentní a 
dlouhodobou udržitelnou strategii rozvoje 
venkova, a to jak na úrovni celostátní, tak 
regionální, která by umožnila stanovit 
priority a cíle v oblasti rozvoje venkova a 
přizpůsobit jim podporu z různých zdrojů, 
které jsou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a přizpůsobit jim podporu 
z různých zdrojů, které jsou k dispozici;

4. vyzývá členské státy a regionální 
orgány, aby ve spolupráci s Komisí 
vypracovaly transparentní a dlouhodobou 
strategii rozvoje venkova, a to jak na 
úrovni celostátní, tak regionální, která by 
umožnila stanovit priority a cíle v oblasti 
rozvoje venkova a zajistit přizpůsobení, 
koordinaci a doplňkovost pomoci 
pocházející z různých zdrojů, které jsou 
k dispozici;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 59
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby zajistily přímou 
účast organizací zastupujících malé a 
střední podniky, mikropodniky a řemeslné 
živnosti, s cílem označit priority těchto 
podniků, aby na ně bylo možné co nejlépe 
reagovat a uspokojit potřeby a očekávání 
podniků v podnikatelské oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje se znepokojením 
nedostatečnou koordinaci činností 
prováděných a spolufinancovaných 
v rámci politiky soudržnosti a politiky 
SZP II (rozvoj venkovských oblastí) 
v rámci současného programového období 
v jednotlivých členských státech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že členské státy byly 
vyzvány, aby pro součastné programové 
období připravily dva strategické 
dokumenty: Národní strategický plán 
rozvoje venkova (EZFRV) a Národní 
strategický referenční rámec pro 
regionální politiku (strukturální fondy); 
připomíná, že členské státy již byly 
vyzvány, aby mobilizovaly synergie a 
vytvořily mechanismy operativní 
koordinace jednotlivých fondů; vyjadřuje 
však politování nad tím, že v rámci tohoto 
procesu byl kladen důraz zejména na 
vymezení jednotlivých fondů a programů 
spíše než na vytvoření vzájemných 
synergií mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 4c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. očekává, že Komise navrhne reformy 
zaměřené na zajištění lepší koordinace při 
plánování a provádění opatření 
spolufinancovaných v rámci politiky 
soudržnosti a SZP;

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 64
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
činnosti související s rozvojem venkova a 
s regionálním rozvojem by měly být 
vzájemně doplňkovými činnostmi v rámci 
integrované politiky pro regiony rozvoje 
venkova;

Or. el

Pozměňovací návrh 65
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a 
navrhuje, že by jako první krok měla být 
aktivně podporována koordinovaná 
správa EZFRV a strukturálních fondů na 
úrovni programu v členských státech; 
Komisi v dlouhodobém horizontu vyzývá, 
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aby předložila návrh na strukturální 
fondy s vhodnými kvótami na podporu 
venkovských oblastí a ochranu životního 
prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. uznává, že politika rozvoje venkova 
hraje velmi významnou úlohu ve výběru a 
řešení konkrétních problémů ve 
venkovských oblastech, a domnívá se, že 
se vytvoření EZFRV a druhého pilíře 
společné zemědělské pokouší o to, aby 
byly zjednodušeny postupy financování a 
aby bylo zajištěno, že fondy budou 
zaměřeny na tyto oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Agnes Schierhuber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
hraje významnou úlohu ve venkovských 
oblastech výběrem a řešením existujících 
konkrétních problémů těchto oblastí, a 
proto je odůvodněné oddělování činností 
souvisejících s rozvojem venkova a 
politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost a že potřeba využít 
synergie a nutná lepší koordinace 
s politikou soudržnosti a politikou rozvoje 
venkova znamenají, že by bylo třeba 
důkladně zvážit výhody a nevýhody 
propojení těchto politik s cílem zlepšit 
jejich soudržnost a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
může mít výrazný vliv na územní 
soudržnost a že je třeba znovu přezkoumat 
zásadu oddělování činností souvisejících 
s rozvojem venkova a politiky soudržnosti 
či opatření regionálního rozvoje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
je třeba těsnější koordinace činností 
souvisejících s rozvojem venkova a 
politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování 
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
by bylo třeba zvážit synergii činností 
souvisejících s rozvojem venkova a 
politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 

5. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
má výrazný vliv na územní soudržnost a že 
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by bylo třeba zvážit vhodnost oddělování
činností souvisejících s rozvojem venkova 
a politiky soudržnosti či opatření 
regionálního rozvoje;

je nezbytné přezkoumat odůvodnění a 
dopady oddělování činností souvisejících 
s rozvojem venkova a politiky soudržnosti 
či opatření regionálního rozvoje;

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. uznává, že prvotní úlohou politiky 
rozvoje venkova je i nadále udržovat 
obyvatele na venkově a zajistit pro ně 
důstojnou životní úroveň;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že vytvořením EZFRV 
v roce 2005 byla politika rozvoje venkova 
EU reformována tak, aby uplatňovala 
pružný, strategický, tematický a 
integrovaný přístup a mohla reagovat na 
rozmanité situace a široký okruh 
problémů, jimž jsou venkovské oblasti na 
území EU vystaveny; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že tento přístup 
oddělování rozvoje venkova a politiky 
soudržnosti vytvořením fondu EZFRV je 
třeba sledovat velmi pečlivě, aby bylo 
možné zhodnotit jeho skutečný dopad na 
rozvoj venkovských oblastí; konstatuje, že 
nový systém byl zaveden v roce 2007 a je 
tedy příliš brzy na jakékoli závěry týkající 
se budoucnosti této politiky Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že jednou z priorit politiky 
rozvoje venkova je navrhnout opatření, 
jejichž důsledkem by nebylo to, že by 
obyvatelé venkova museli zanechat 
zemědělské činnosti, a která mimo jiné 
rovněž napomohou podpořit 
konkurenceschopné podniky, výrobu 
produktů organického zemědělství, 
tradičních potravin a nápojů vysoké 
kvality aj.;

Or. el
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Pozměňovací návrh 77
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. konstatuje se zájmem, že osy 3 a 4 
(LEADER) druhého pilíře společné 
zemědělské politiky (politika rozvoje 
venkova), které představují 15 % 
celkových výdajů EZFRV, se týkají jiných 
než zemědělských činností, které se 
zaměřují hlavně na diverzifikaci 
venkovských ekonomik; domnívá se, že 
vzhledem k povaze zásahů financovaných 
v rámci těchto os, podobně jako v případě 
některých činností financovaných ze 
strukturálních fondů, zde existuje riziko 
překrývání politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje však, že je nezbytné 
zohlednit v prvé řadě vyhlídky obyvatel 
pracujících v zemědělství, na něž by se 
zejména měla soustředit podpůrná 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova;

Or. el
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Pozměňovací návrh 79
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje význam podpory mladých 
zemědělců s cílem udržet je na jejich 
půdě, a to i v případě, že se neangažují 
výhradně v zemědělské výrobě, 
poskytováním pobídek k rozvoji a dalším 
činnostem, jako je agroturistika a 
posilování malých a středních podniků na 
venkově;

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 
které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 81
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky,
které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky a 
že tyto prostředky budou použity v souladu 
s prioritami stanovenými pro venkovské 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Agnes Schierhuber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 
které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

6. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
a politika soudržnosti a opatření 
regionálního rozvoje musí být oddělené, 
neboť jinak by to mohlo vést 
k nepřiměřenému financování priorit 
stanovených pro venkovské oblasti a 
výraznému snížení prostředků na přímé 
podpory v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky 6. domnívá se, že politika rozvoje venkova 
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rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 
které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti,
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

by měla dostat přiměřené prostředky, které 
budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, a že by 
prostředky získané z odlišení měly vždy být 
rozděleny tak, aby se dostaly zpět do 
oblastí se zemědělskou činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 
které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

6. domnívá se, že to, co lze získat v rámci
politiky rozvoje venkova, je přímo závislé 
na tom, zda existují přiměřené prostředky, 
zda budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti a zda
nebudou sníženy prostředky na přímé 
podpory v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 

6. domnívá se, že začlenění politiky 
rozvoje venkova do politiky soudržnosti a 
opatření regionálního rozvoje je možné 
pouze za podmínky, že pro rozvoj venkova 
budou vyčleněny přiměřené prostředky, 
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které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž nebudou sníženy prostředky na 
přímé podpory v zemědělství;

které budou použity v souladu s prioritami 
stanovenými pro venkovské oblasti, 
přičemž bude zamezeno dvojímu 
financování a nedostatkům v rámci 
budoucích zásahů a nebudou sníženy 
prostředky na přímé podpory 
v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že koordinace 
strukturální politiky a činností 
souvisejících s rozvojem venkova 
umožňuje realizaci projektů s vyšší 
evropskou přidanou hodnotou; vidím 
v tom příležitost pro dlouhodobé 
posilování venkovských oblastí, například 
prostřednictvím infrastrukturních 
opatření nebo opatření na ochranu 
životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam jistějších a 
stabilnějších příjmů pro zemědělce; je 
toho názoru, že zrušení trvalého převodu 
finančních prostředků mezi Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
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fondem EZFRV po roce 2013 k tomu 
může přispět;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby předložila přesné
údaje týkající se využívání fondu EZFRV a 
strukturálních fondů ve venkovských 
oblastech a aby ověřila, zda by oddělení
fondu EZFRV a strukturálních fondů
vedlo k efektivnějšímu využívání 
prostředků ve venkovských oblastech;

7. žádá Komisi, aby předložila přesné 
údaje týkající se využívání fondu EZFRV a 
strukturálních fondů ve venkovských 
oblastech a aby ověřila synergie, které 
mohou vzniknout v souvislosti s fondem
EZFRV a strukturálními fondy ve smyslu
využívání prostředků ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby předložila přesné 
údaje týkající se využívání fondu EZFRV a 
strukturálních fondů ve venkovských 
oblastech a aby ověřila, zda by oddělení 
fondu EZFRV a strukturálních fondů vedlo 
k efektivnějšímu využívání prostředků ve 
venkovských oblastech;

7. žádá Komisi, aby předložila přesné 
údaje a předpoklady týkající se využívání 
fondu EZFRV a strukturálních fondů ve 
venkovských oblastech a aby ověřila, zda 
by oddělení fondu EZFRV a strukturálních 
fondů vedlo k efektivnějšímu využívání 
prostředků ve venkovských oblastech;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 90
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
programy regionální politiky mohou 
přispět k tomu, aby zemědělcům mohly být 
zajištěny spolehlivé příjmy, například 
prováděním ochrany životního prostředí, 
ochrany přírody a činnostmi v oblasti 
řízení krajiny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 93
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu společně 
s přístupem jako takovým a rovností 
přístupu k dopravním a komunikačním 
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podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

prostředkům, vzdělávání, zdravotnictví a 
správním službám a dalším základním 
službám a že nejúčinněji lze těchto cílů 
dosáhnout podporou nezemědělských 
činností ve venkovských oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Giovanni Robusti

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech, programů pro 
vznik infrastruktury zlepšující dostupnost 
a pro rozvoj vnitřních telekomunikačních 
sítí a služeb; 

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti politiky soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 97
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
udržitelný rozvoj, úroveň příjmů na osobu 
a přístup k veřejným statkům a službám a 
vylidňování venkova a že nejúčinněji lze 
těchto cílů dosáhnout podporou 
nezemědělských činností ve venkovských 
oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 98
Francesco Ferrari

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že k hlavním problémům
v oblasti územní soudržnosti patří úroveň 
příjmů na osobu a přístup k veřejným 
statkům a službám a že nejúčinněji lze 
těchto cílů dosáhnout vedle jiných opatření 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 99
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu a přístup 
k veřejným statkům a službám a že 
nejúčinněji lze těchto cílů dosáhnout 
podporou nezemědělských činností ve 
venkovských oblastech;

8. zdůrazňuje, že hlavními problémy 
v oblasti územní soudržnosti zůstává 
úroveň příjmů na osobu, dostupnost,
přístup k veřejným statkům a službám a 
rovné příležitosti a že nejúčinněji lze 
těchto cílů dosáhnout podporou 
nezemědělských činností ve venkovských 
oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
odborného vzdělávání obyvatel pro
zemědělské a nezemědělské podniky ve
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

9. žádá Unii a členské státy, aby vhodným 
způsobem podporovaly projekty, jejichž 
cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí 
podpořit zaměstnanost a vytváření nových 
pracovních míst;

Or. cs

Pozměňovací návrh 103
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
systematicky zohledňovaly venkov 
v politikách EU a vhodným způsobem 
podporovaly projekty, jejichž cílem je 
rozvoj lidského kapitálu, a zdůrazňovaly 
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vzdělávání obyvatel venkovských oblastí; zejména perspektivy rekvalifikace a 
dalšího odborného vzdělávání obyvatel 
venkovských oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 104
Maria Petre

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí;

9. žádá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem podporovaly projekty, 
jejichž cílem je rozvoj lidského kapitálu, a 
zdůrazňovaly zejména perspektivy 
rekvalifikace a dalšího odborného 
vzdělávání obyvatel venkovských oblastí 
se zvláštním důrazem na mladé ženy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 105

Giovanni Robusti

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty zaměřené na rozvoj 
terciárního sektoru ve venkovských 
oblastech a projekty obnovitelných zdrojů 
energie, jejichž cílem je snížení závislosti 
městských oblastí v dolní části 
dodavatelského řetězce, stejně jako 
zmírnění tlaku na životní prostředí a 
dopadu na změnu klimatu pečlivým 
řízením a lepší územní správou s cílem 
předcházet hydrogeologickým 
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katastrofám, které by také mohly mít 
škodlivé účinky na přilehlé městské 
oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Jill Evans

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že rozvoj ve venkovských 
oblastech vyžaduje větší pozornost a 
podporu zachování přírodní a zemědělské 
krajiny, ekoturistiky, výroby a využívání 
obnovitelných zdrojů energie a místních 
iniciativ, jako jsou například místní 
systémy ekologického zadávání zakázek 
veřejnými orgány na potraviny a místní 
zemědělské trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky;

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby kladly 
důraz na posílení konkurenceschopnosti 
rovněž napomáháním jiným produktivním 
odvětvím a podporovaly rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky 
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a zvýší pobídky k zahájení nových 
podnikatelských činností;

Or. el

Pozměňovací návrh 108
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky;

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky, 
a rovněž poskytnutím větší podpory 
nezemědělským činnostem, zatímco bude 
v těchto oblastech podporována 
hospodářská diverzifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky;

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména 
vytvořením nových finančních nástrojů za 
tímto účelem a tím, že odstraní 
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administrativní a právní překážky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 110
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky;

10. zdůrazňuje úlohu, kterou plní malé a 
střední podniky v rozvoji venkova a jejich 
příspěvek ke konvergenci na úrovni místní 
i regionální; vyzývá Komisi, členské státy 
a regionální a místní orgány, aby 
podporovaly rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech zejména tím, že 
odstraní administrativní a právní překážky 
a překážky v oblasti plánování a zajistí 
přiměřenou infrastrukturu informačních 
a komunikačních technologií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. opětovně upozorňuje Radu, Komisi, 
členské státy a místní orgány na 
mimořádně významný problém, kterým je 
očekávaný úbytek několika milionů 
malých venkovských podniků, jenž bude 
mít významný dopad na zaměstnanost, a 
tudíž stabilitu na venkově; požaduje, aby 
byla na všech úrovních přijata nezbytná 
opatření v těsné spolupráci 
s hospodářskými a sociálními partnery; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že obtíže spojené 
s prováděním politiky rozvoje venkova 
jsou výsledkem překrývání odvětvových 
politik a politiky územní soudržnosti i 
jejich hospodářských a sociálních 
součástí, stejně jako mnohosti způsobů 
rozdělení kompetencí a koordinace 
činností na úrovni členských států;

vypouští se 

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky 
územní soudržnosti i jejich hospodářských 
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti 
způsobů rozdělení kompetencí 
a koordinace činností na úrovni členských 
států;

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
nedostatečné synergie odvětvových politik 
a politiky územní soudržnosti i jejich 
hospodářských a sociálních součástí, stejně 
jako mnohosti způsobů rozdělení 
kompetencí a koordinace činností na 
úrovni členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky 
územní soudržnosti i jejich hospodářských 
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti 
způsobů rozdělení kompetencí 
a koordinace činností na úrovni členských 
států; 

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky 
soudržnosti i jejich hospodářských
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti 
způsobů rozdělení kompetencí 
a koordinace činností na úrovni členských 
států; v této souvislosti a vzhledem ke 
stávající dvojznačnosti právních předpisů 
upravujících způsobilost opatření v rámci 
EZFRV a strukturálních fondů vyzývá 
Komisi, aby pomohla členským státům ve 
správném pochopení rozdílů těchto 
finančních nástrojů a v uznání 
případných synergií, aby mohly správně 
vstřebávat přidělené finanční prostředky a 
přispěly ke zvýšení přidané hodnoty těchto 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky 
územní soudržnosti i jejich hospodářských 
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti 
způsobů rozdělení kompetencí a 
koordinace činností na úrovni členských 
států;

11. uznává, že obtíže spojené s prováděním 
politiky rozvoje venkova jsou výsledkem 
překrývání odvětvových politik a politiky 
územní soudržnosti i jejich hospodářských 
a sociálních součástí, stejně jako mnohosti 
způsobů rozdělení kompetencí a 
koordinace činností na úrovni členských 
států; vyzývá proto členské státy, aby 
zajistily soudržnost v provádění místních 
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rozvojových strategií a podporovaly dialog 
řídících orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že předpokladem reformy 
financování rozvoje venkova je 
vypracování důkladných analýz, které 
Komisi umožní posoudit vliv SZP na 
regionální rozvoj v rámci územní 
soudržnosti, a definování souboru 
osvědčených postupů v rámci celé politiky 
rozvoje venkova;

12. domnívá se, že předpokladem reformy 
financování rozvoje venkova je 
vypracování důkladných analýz, které 
Komisi umožní posoudit veškeré odvětvové 
politiky, které mají dopad na venkovské 
oblasti, a zejména SZP a regionální 
politiku, v rámci územní soudržnosti, a 
definování souboru osvědčených postupů 
v rámci celé politiky rozvoje venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že předpokladem reformy 
financování rozvoje venkova je 
vypracování důkladných analýz, které 
Komisi umožní posoudit vliv SZP na 
regionální rozvoj v rámci územní
soudržnosti, a definování souboru 
osvědčených postupů v rámci celé politiky 
rozvoje venkova;

12. domnívá se, že předpokladem reformy 
financování rozvoje venkova je 
vypracování důkladných analýz, které 
Komisi umožní posoudit vliv SZP na 
regionální rozvoj v rámci politiky
soudržnosti, a definování souboru 
osvědčených postupů v rámci celé politiky 
rozvoje venkova;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova, na němž by proběhla 
výměna názorů, pokud jde o nejlepší 
způsoby koordinace politiky soudržnosti a 
opatření pro rozvoj venkova;

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ministrů odpovědných za 
SZP a za regionální politiku, na němž by 
proběhla výměna názorů, pokud jde 
o nejlepší způsoby koordinace politiky 
soudržnosti a opatření pro rozvoj venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova, na němž by proběhla 
výměna názorů, pokud jde o nejlepší 
způsoby koordinace politiky soudržnosti a 
opatření pro rozvoj venkova; 

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova, na němž by proběhla 
výměna názorů, pokud jde o nejlepší 
způsoby koordinace politiky soudržnosti a 
opatření pro rozvoj venkova, a přizvala na 
toto zasedání rovněž zástupce 
regionálních a místních orgánů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 120
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova, na němž by proběhla 
výměna názorů, pokud jde o nejlepší 
způsoby koordinace politiky soudržnosti a 
opatření pro rozvoj venkova;

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení dotčených 
ministrů (zejména těch, kteří jsou 
zodpovědní za zemědělství a regionální 
rozvoj, regionální plánování a za 
hospodářství a finance), na němž by 
proběhla výměna názorů, pokud jde 
o nejlepší způsoby koordinace politiky 
soudržnosti a opatření pro rozvoj venkova;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Petru Filip

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova, na němž by proběhla 
výměna názorů, pokud jde o nejlepší 
způsoby koordinace politiky soudržnosti a 
opatření pro rozvoj venkova;

13. vyzývá Komisi, aby svolala společné 
zasedání Rady ve složení pro zemědělství a 
pro rozvoj venkova a ministrů 
odpovědných za provádění regionální 
politiky, na němž by proběhla výměna 
názorů, pokud jde o nejlepší způsoby 
koordinace politiky soudržnosti a opatření 
pro rozvoj venkova;

Or. ro

Pozměňovací návrh 122
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. vyzývá Komisi, aby zavedla nebo 
posílila skutečnou správu či partnerské 
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dohody na všech úrovních s přímou účastí 
všech aktérů, včetně malých a středních 
podniků a mikropodniků a rovněž 
hospodářských a sociálních partnerů, za 
účelem definování priorit pro akce, které 
by byly nejlépe přizpůsobené potřebám 
rozvoje venkovských oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
koordinace;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
koordinace;

vypouští se

Or. el



PE415.311v01-00 60/62 AM\753138CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 125
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
koordinace;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
řídily strategickými obecnými zásadami, 
které již byly pro oblast rozvoje venkova 
vytvořeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
koordinace;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
koordinace s cílem dosáhnout 
koordinovaného a doplňkového přístupu, 
který bude podporovat restrukturalizaci a 
diverzifikaci hospodářství v evropských 
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci politiky rozvoje venkova ve 
Společenství používaly otevřenou metodu 
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koordinace; koordinace a aby do tohoto procesu 
zapojily zástupce regionálních a místních 
orgánů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 128
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že proces rozvoje venkova 
musí být v souladu se zájmy příměstských 
oblastí a musí být koordinován v těsném 
vztahu s podporou rozvoje měst, a 
zdůrazňuje, že synergie politik rozvoje 
venkova a politik rozvoje měst je 
nedostatečná a neúčinná;

Or. cs

Pozměňovací návrh 129
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává, že venkovské společenství 
může pozitivně přispět k dobrému 
životnímu prostředí svou angažovaností 
v činnostech šetrných k životnímu 
prostředí a rozvoji alternativních zdrojů 
energie, jako jsou biopaliva, zejména 
pokud jde o čtyři nové problémové okruhy 
vymezené v politice rozvoje venkova 
„kontrola stavu“, například biologickou 
rozmanitost a obnovitelné energie;

Or. en
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