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Pozměňovací návrh 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na vizi budoucnosti 
evropských měst, již zakládá Nová 
Athénská charta z roku 2003,

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pakt primátorů ze dne 
29. ledna 2008,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Novou Athénskou chartu 
z roku 2003 vyhlášenou v Lisabonu dne 
20. listopadu 2003 během zasedání 
Evropské rady urbanistů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že uznává, že i když 
otázky měst jsou v odpovědnosti 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů, hrají městské oblasti klíčovou 
úlohu ve skutečném provádění Lisabonské 
a Göteborské strategie a tvoří velice 
významnou součást politiky soudržnosti, 
za niž mají odpovědnost instituce EU;

A. vzhledem k tomu, že uznává, že i když 
otázky měst jsou v odpovědnosti 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů, hrají městské oblasti klíčovou 
úlohu ve skutečném provádění Lisabonské 
a Göteborské strategie a zaujímají 
rozhodující místo v politice soudržnosti, za 
niž mají odpovědnost instituce EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lipská charta 
stanovila cíle EU, jimiž je zajistit 
integrovaný přístup k provádění politiky 
rozvoje měst, aby se tak vytvořily vysoce 
kvalitní městské prostory, modernizovaly 
se dopravní, energetické a informační sítě a 
podpořilo se celoživotní učení, vzdělávání 
a inovace, především v zanedbaných 
městech a oblastech,

B. vzhledem k tomu, že Lipská charta 
stanovila cíle EU, jimiž je zajistit 
integrovaný přístup k provádění politiky 
rozvoje měst, aby se tak vytvořily vysoce 
kvalitní městské prostory, modernizovaly 
se městské orgány, dopravní, energetické a 
informační sítě a podpořilo se celoživotní 
učení, vzdělávání a inovace, především 
v zanedbaných městech a oblastech,

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. domnívaje se, že proces vypracování 
flexibilního a dynamického seznamu, 
který bude možné uzpůsobit pro provádění 
Lipské charty – což je zásadní předběžná 
podmínka pro zajištění mimořádně 
různorodých potřeb různých evropských 
měst – , který francouzské předsednictví 
na jedné straně již zahájilo, a pozdější 
vypracování plánů integrovaného 
městského rozvoje v každém členském 
státě na straně druhé se mohou ukázat 
jako velmi užitečné pro poskytování 
informací o různých situacích a pro 
uplatňování iniciativ vedených přesnými 
záměry,

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že 80 procent z 492 
milionů obyvatel EU žije ve městech, jsou 
zde však některé významné rozdíly mezi 
členskými státy pokud jde o rozložení 
obyvatelstva v městských, příměstských a 
venkovských oblastech,

D. vzhledem k tomu, že 80 procent z 492 
milionů obyvatel EU žije ve městech, jsou 
zde však některé významné rozdíly mezi 
členskými státy pokud jde o rozložení 
obyvatelstva v městských, příměstských a 
venkovských oblastech, že však Unii 
přesto charakterizuje její polycentrický 
rozvoj,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že bez ohledu na 
vysoké procento obyvatelstva žijícího 
v městských oblastech, nejsou jeho 
potřeby a zájmy vždy patřičně 
zohledňovány ve fondech, projektech, 
iniciativách a strategiích Evropské unie,

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v městských 
oblastech se vytváří 70 až 80 procent HDP 
EU a města jsou uznávána jako střediska 
inovací a motory regionálního a národního 
rozvoje a rozvoje EU,

E. vzhledem k tomu, že v městských 
oblastech se vytváří 70 až 80 procent HDP 
EU a města jsou uznávána jako střediska 
inovací a motory regionálního a národního 
rozvoje a rozvoje EU, že však města 
naopak odpovídají za více než 75 procent 
světové spotřeby energie a že vytvářejí 80 
procent skleníkových plynů v důsledku 
výroby energie, dopravy, průmyslu 
a vytápění,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že tendence 
k urbanizaci se zvyšuje vnitřní migrací 
směrem do hlavních a jiných velkých 
měst; že nárůst obyvatelstva, který z ní 
plyne, představuje nesmírnou zátěž pro 
města, která se zvětšují, a tudíž musí 
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zvládat zvýšené nároky, pokud jde 
o zpracovávání odpadů, bydlení, 
vzdělávání a zaměstnanost,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že tendence 
k urbanizaci, která se neustále zvyšuje, 
má významný dopad na venkovské oblasti, 
kde pokles počtu obyvatel a ztráty lidského 
kapitálu, pracovníků, spotřebitelů 
a studentů, které z ní vyplývají, přinášejí 
značné problémy,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v členských 
státech existují rozličné politické, 
institucionální a ústavní dohody, stojí před 
městskými oblastmi EU společné výzvy 
a příležitosti, které zdůrazňují potřebu 
vzájemné spolupráce,

G. vzhledem k tomu, že v členských 
státech existují rozličné politické, 
institucionální a ústavní dohody, stojí před 
městskými oblastmi EU společné výzvy 
a příležitosti, které zdůrazňují potřebu 
vzájemné spolupráce a výměny 
osvědčených postupů,

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v členských 
státech existují rozličné politické, 
institucionální a ústavní dohody, stojí před 
městskými oblastmi EU společné výzvy 
a příležitosti, které zdůrazňují potřebu 
vzájemné spolupráce, 

G. vzhledem k tomu, že v členských 
státech existují rozličné politické, 
institucionální a ústavní dohody, stojí před 
městskými oblastmi EU společné výzvy 
a příležitosti, jimž je třeba čelit, což 
zdůrazňuje potřebu vzájemné spolupráce a 
využívání osvědčených postupů,

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že aby bylo možné 
měřit pokrok a definovat problémy 
městských oblastí, je nezbytné mít 
k dispozici podrobné statistické údaje,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti 
a přetíženosti dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, klesajícího 
počtu obyvatel, již stárnou, růstu 

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
významných výkyvů na trhu práce, vysoké 
nezaměstnanosti, nedostupnosti 
a přetíženosti dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, ohrožení pro 
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přistěhovalectví, sociálního vyloučení, 
vysoké a rostoucí kriminality, tvorby ghett 
v některých městských čtvrtích, chátrání 
obydlí, zhoršování kvality života 
v chudinských oblastech, znečištění 
životního prostředí, řízení vodního a 
odpadového hospodářství a potřeby 
bezpečné energie,

demokracii, jež představuje klesající počet
obyvatel, již stárnou, růstu 
přistěhovalectví, sociálního vyloučení, 
vysoké a rostoucí kriminality, vzniku ghett 
v některých městských čtvrtích, existence 
oblastí s nevhodnou zástavbou, zhoršování 
kvality života v chudinských oblastech, 
znečištění životního prostředí, řízení 
vodního a odpadového hospodářství 
a potřeby bezpečné energie,

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti a 
přetíženosti dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, klesajícího 
počtu obyvatel, již stárnou, růstu 
přistěhovalectví, sociálního vyloučení, 
vysoké a rostoucí kriminality, tvorby ghett 
v některých městských čtvrtích, chátrání 
obydlí, zhoršování kvality života 
v chudinských oblastech, znečištění 
životního prostředí, řízení vodního a 
odpadového hospodářství a potřeby 
bezpečné energie,

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti a 
přetíženosti dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, klesajícího 
počtu obyvatel, již stárnou, vylidňování 
venkovských oblastí a malých měst ve 
prospěch velkých městských aglomerací, 
růstu přistěhovalectví, sociálního 
vyloučení, vysoké a rostoucí kriminality, 
tvorby ghett v některých městských 
čtvrtích, chátrání obydlí, zhoršování 
kvality života v chudinských oblastech, 
znečištění životního prostředí, řízení 
vodního a odpadového hospodářství 
a reziduí a potřeby zajišťování a 
efektivního využívání bezpečné energie,

Or. es



PE415.342v01-00 10/38 AM\753642CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 17
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti a 
přetíženosti dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, klesajícího 
počtu obyvatel, jež stárne, růstu 
přistěhovalectví, sociálního vyloučení, 
vysoké a rostoucí kriminality, tvorby ghett 
v některých městských čtvrtích, chátrání 
obydlí, zhoršování kvality života 
v chudinských oblastech, znečištění 
životního prostředí, řízení vodního a 
odpadového hospodářství a potřeby 
bezpečné energie,

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU 
čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti a 
přetíženosti veřejné dopravy, omezeného 
využitelného území, které se zmenšuje 
kvůli živelnému růstu měst, klesajícího 
počtu obyvatel, jež stárne, růstu 
přistěhovalectví, sociálního vyloučení, 
vysoké a rostoucí kriminality, tvorby ghett 
v některých městských čtvrtích, chátrání 
obydlí, zhoršování kvality života 
v chudinských oblastech, znečištění 
životního prostředí, řízení vodního a 
odpadového hospodářství a potřeby 
bezpečné energie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že výměna 
zkušeností a osvědčených postupů 
v oblasti rozvoje evropských měst 
představuje zásadní prvek, jak čelit 
světové konkurenci,

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I



AM\753642CS.doc 11/38 PE415.342v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že řízení a především 
elektronické vládnutí (e-governance) 
koordinované se všemi zúčastněnými 
stranami by mohlo existující problémy 
minimalizovat a mohlo by vést k tomu, že 
bude rozvoj měst řešen v součinnosti a 
integrovaně, s přihlédnutím 
k předměstským oblastem a k oblastem 
sousedícím s venkovským prostorem a ve 
shodě s moderními přístupy k územnímu 
plánování jako je inteligentní růst, nové 
územní plánování a inteligentní 
urbanismus,

I. vzhledem k tomu, že řízení za pomocí 
moderních elektronických technik a 
především elektronické vládnutí (e-
governance) v koordinaci se všemi 
zúčastněnými stranami by mohlo existující 
problémy do značné míry minimalizovat 
a mohlo by vést k tomu, že bude rozvoj 
měst řešen v součinnosti a integrovaně, 
s přihlédnutím k předměstským oblastem 
a k oblastem sousedícím s venkovským 
prostorem a ve shodě s moderními přístupy 
k územnímu plánování jako je inteligentní 
růst, nové řízení a územní plánování 
a inteligentní urbanismus,

Or. pl

Pozměňovací návrh 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že městské rozvojové 
aktivity jsou obzvlášť příznivé pro účast 
malých a středních podniků a politika 
soudržnosti začala být stoupající měrou 
zaměřená na podporu 
konkurenceschopnosti měst,

J. vzhledem k tomu, že městské rozvojové 
aktivity jsou obzvlášť příznivé pro účast 
malých a středních podniků, a zejména 
v oblasti služeb, a politika soudržnosti 
začala být stoupající měrou zaměřená na 
podporu konkurenceschopnosti měst,

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky, zejména malé podniky 
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a mikropodniky a řemeslné a obchodní 
činnosti jsou zásadním přínosem pro 
zachování činností v městských centrech 
a zejména sociální rovnováhy v městských 
čtvrtích, a že městské politiky v oblasti 
regulace dopravy, obchodní činnosti, 
užívání půdy a zvyšování počtu obyvatel, 
nebo naopak chybějící vyrovnaná politika, 
často vedly k mizení ekonomických 
činností a ke snížení počtu činností ve 
službách jednotlivcům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
znamená pro městské oblasti hlavní výzvu 
XXI. století jak v oblasti obnovy starých 
bytů, tak nových způsobů přepravy 
a městských infrastruktur,

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je vhodné 
pokračovat v posilování partnerství 
městských a venkovských oblastí, neboť 
městské oblasti mají hrát hlavní úlohu 
v harmonickém a integrovaném rozvoji 
svých předměstí s ohledem na územní 
soudržnost a vyrovnaný regionální rozvoj,

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam udržitelného 
městského rozvoje a příspěvek městských 
oblastí k regionálnímu rozvoji a vyzývá 
Komisi, aby pravidelně hodnotila, měřila, 
standardizovala a prodiskutovávala dopad 
politik EU na hospodářskou, sociální, 
zdravotní, dopravní, environmentální 
a bezpečnostní situaci v městských 
oblastech;

1. zdůrazňuje význam udržitelného 
městského rozvoje a příspěvek městských 
oblastí k regionálnímu rozvoji a vyzývá 
Komisi, aby pravidelně hodnotila, měřila, 
standardizovala a prodiskutovávala dopad 
politik EU na hospodářskou a sociální –
zejména pokud jde o problémy vzdělávání 
a kultury – a z určitého hlediska
zdravotní, dopravní, environmentální 
a bezpečnostní situaci v městských 
oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 25
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace
iniciativy URBAN a pravidelně 
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad začleňování 
(„mainstreaming“) iniciativy URBAN 
a pravidelně kontrolovaly a zkoumaly 
uplatňování fondů EU v městských 
oblastech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a pravidelně 
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
v rámci provádění politiky soudržnosti 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a pravidelně 
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a pravidelně
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a kontrolovaly a 
zkoumaly účinky uplatňování fondů EU 
v městských oblastech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje obavu, že některé členské státy 
k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a pravidelně 
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

2. připomíná, že členské státy jsou 
vyzvány, nikoli nuceny, aby udržitelný 
městský rozvoj začlenily jako strategickou 
prioritu a vyjadřuje proto obavu, že 
některé členské státy k městské dimenzi 
přihlížejí nedostatečně a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby ve spolupráci 
s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace 
iniciativy URBAN a pravidelně 
kontrolovaly a zkoumaly uplatňování 
fondů EU v městských oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na kladné zkušenosti 
iniciativy Společenství URBAN, pokud jde 
o partnerství, integrovaný přístup a postup 
„zdola nahoru“, neboť významně přispěly 
k účinnosti a přiměřenosti podpořených 
projektů; žádá, aby tyto výdobytky byly 
vzaty v úvahu v městské dimenzi podpory 
ze strukturálních fondů a aby byly 
srovnatelné mechanismy převzaty při 
začleňování („mainstream”) udržitelného 
městského rozvoje s cílem umožnit jejich 
využívání většímu počtu měst ;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Odstavec 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné 
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť by se při tom 
nevzala dostatečně v úvahu různorodost 
situací v členských státech, a je tedy toho 
názoru, že závazná definice a označení 
městských oblastí by mělo být ponecháno 
v souladu se zásadou subsidiarity členským 
státům;

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné 
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť by se při tom 
nevzala dostatečně v úvahu různorodost 
situací v členských státech, a je tedy toho 
názoru, že závazná definice a označení 
městských oblastí by mělo být ponecháno 
v souladu se zásadou subsidiarity členským 
státům na základě společných evropských 
ukazatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné 
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť by se při tom 
nevzala dostatečně v úvahu různorodost 
situací v členských státech, a je tedy toho 
názoru, že závazná definice a označení 
městských oblastí by mělo být ponecháno 
v souladu se zásadou subsidiarity 
členským státům;

3. žádá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly, zda je možné stanovit 
společnou definici výrazu „městské 
oblasti”; vyzývá Komisi, aby tento proces 
podpořila formulací konstruktivních 
návrhů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť by se při tom 
nevzala dostatečně v úvahu různorodost

3. vyjadřuje názor, že by bylo složité
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť je obtížné 
sjednotit různorodost situací v členských 
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situací v členských státech, a je tedy toho 
názoru, že závazná definice a označení 
městských oblastí by mělo být ponecháno 
v souladu se zásadou subsidiarity 
členským státům;

státech, a je tedy toho názoru, že závazná 
definice a označení městských oblastí by 
mělo zavést minimální společné 
parametry;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné 
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“, neboť by se při tom 
nevzala dostatečně v úvahu různorodost 
situací v členských státech, a je tedy toho 
názoru, že závazná definice a označení 
městských oblastí by mělo být ponecháno 
v souladu se zásadou subsidiarity členským 
státům;

3. vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné 
přijímat společnou definici výrazu 
„městské oblasti“ a obecněji termínu 
„městský“, neboť by se při tom nevzala 
dostatečně v úvahu různorodost situací 
v členských státech, a je tedy toho názoru, 
že závazná definice a označení městských
oblastí by mělo být ponecháno v souladu se 
zásadou subsidiarity členským státům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Odstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
všechna nezbytná opatření na podporu 
svých hlavních měst a ostatních velkých 
měst v úsilí, které vyvíjejí s cílem čelit 
novým výzvám plynoucím z urbanizace 
a ze zvýšení počtu obyvatelstva, zejména 
pokud jde o řízení odpadového 
hospodářství, bydlení, zaměstnanosti 
a vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že v této souvislosti 
a vzhledem k tomu, že různé ústavní 
mechanismy členských států již svou 
povahou zjevně nejsou slučitelné 
s harmonizovanými metodami, a to 
nehledě na účinnost různých úrovní 
řízení, bylo by užitečné, aby členské státy, 
bude-li třeba, prostřednictvím veřejných 
konzultací definovaly vlastní pojetí 
městské dimenze za účelem posílení 
vnitřní harmonizace a zvýšení interakce 
s Komisí;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků a domnívá se, že v regionální 
politice by měla být městská dimenze a
přenášení působnosti povinné;

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků a naléhá, aby v regionální 
politice bylo podpořeno přenášení 
působnosti v oblasti městské dimenze;

Or. es
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Pozměňovací návrh 37
Markus Pieper

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků a domnívá se, že v regionální 
politice by měla být městská dimenze 
a přenášení působnosti povinné;

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků a domnívá se, že v regionální 
politice by měla být městská dimenze 
a přenášení působnosti povinné;

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků a domnívá se, že v regionální 
politice by měla být městská dimenze a 
přenášení působnosti povinné; je třeba 
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zabránit tomu, aby přenášení působnosti 
vedlo k rozdělení regionální politiky, proto 
je vhodné podmínky přenášení působnosti 
stanovovat opatrně;

Or. hu

Pozměňovací návrh 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
prostředníků, a domnívá se, že 
v regionální politice by měla být městská 
dimenze a přenášení působnosti povinná;

4. lituje toho, že se doposud plně 
nevyužívá možnosti přenesení působnosti, 
například prostřednictvím globálních 
grantů městským orgánům v rámci 
operativních programů financovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 
a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy upravena pro příští programové 
období také úloha městských oblastí jako 
zprostředkující struktury, a domnívá se, že 
v regionální politice by měla být městská 
dimenze a přenášení působnosti povinná;

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že členské státy mají 
možnost ve městech přenášet řízení 
podpor Evropské unie určených na 
provádění akcí, jejichž účelem je 
realizovat trvalý městský rozvoj; tento 
aspekt je zvláště významný, pokud jde o 
řešení výzev čistě místní povahy, jako jsou 
sociální vyloučení a chybějící přístup k 
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hlavním službám a základním potřebám, 
jako je důstojné bydlení za dostupnou 
cenu; domnívá se, že města by měla být 
odpovědná počínaje plánováním až do 
zahájení prováděné akce;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. v této souvislosti považuje za užitečné 
podněcovat všechny členské státy, aby 
zkoumaly možnost vytvářet velké 
aglomerace tam, kde neexistují, jež budou 
mimo jiné fungovat jako sítě městské 
soudržnosti, dialogu a spolupráce;

Or. el

Pozměňovací návrh 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. považuje za uznané, že udržitelný 
městský rozvoj vychází z globálního 
integrovaného přístupu, který lze 
uplatňovat, pouze pokud spolupracují 
subjekty různých politických a 
administrativních struktur; požaduje, aby 
příprava strukturálních fondů proběhla v 
co nejkratší době, a nejpozději v 
programovacím období, které začne po 
roce 2013 s tím, že bude povinně podléhat 
uplatňování integrovaného přístupu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že přenášení působnosti 
představuje hlavní nástroj pro zlepšení 
správní kapacity místního řízení a pro 
územní a evropský růst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam integrovaného 
přístupu k plánování rozvoje měst; 
navrhuje, aby se veškeré veřejné podpory 
rozvoje měst opíraly o integrované městské 
rozvojové plány a vyzývá Komisi, aby 
vypracovala zásady zahrnující doporučení 
a příklady osvědčených postupů týkajících 
se integrovaných městských rozvojových 
plánů;

5. zdůrazňuje význam integrovaného 
přístupu k plánování rozvoje měst; 
navrhuje, aby se veškeré veřejné podpory 
rozvoje měst opíraly o integrované městské 
rozvojové plány; domnívá se, že tento 
integrovaný přístup by měl být také 
jedním z kritérií pro přidělování zdrojů ze 
strukturálních fondů a půjček z Evropské 
investiční banky; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala zásady zahrnující doporučení 
a příklady osvědčených postupů týkajících 
se integrovaných městských rozvojových 
plánů a aby podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi národními, 
regionálními a místními orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
strategických referenčních rámcích a 
vnitrostátních operačních programech 
udělovaly prioritu financování projektů, 
které uskutečňují plány udržitelného 
městského řízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. domnívá se, že zvláštní odpovědnost 
při plnění cílů Společenství v rámci 
ochrany klimatu nesou města, neboť mají 
jedinečné postavení pro nalezení možných 
řešení, která by přispěla ke snížení 
skleníkových plynů; žádá naléhavě 
členské státy, aby učinily z ochrany 
klimatu průřezový cíl městského rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 b. připomíná, že plány udržitelného 
městského řízení musí zahrnovat: plán 
týkající se odpadů, hlukové mapy a akční 
plány, místní programy týkající se 
znečištění atmosféry a životního prostředí, 
výhledy demografického růstu, žádost o 
nové městské oblasti, regeneraci 
nezastavěných ploch a opuštěných budov, 
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obnovu zpustlých čtvrtí a bývalých 
průmyslových zón, existenci a dostupnost 
veřejných služeb, strukturu města a podíl 
zelených ploch, vybavení pro postižené 
osoby, zhodnocení kulturního, 
historického a přírodního dědictví, 
hodnocení potřeb vody a energie a jejich 
účinného využití, existenci veřejné 
dopravy, účinné řízení dopravy, integraci 
zranitelných skupin (přistěhovalců, 
menšin, nedostatečně kvalifikovaných 
osob, postižených osob, žen atd.), existenci 
důstojného bydlení za dostupné ceny, 
plány na boj proti kriminalitě atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Markus Pieper

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele 
městské oblasti v jednom programovém 
období.

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vypracovat integrované 6. domnívá se, že vypracovat integrované 
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městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele 
městské oblasti v jednom programovém 
období.

městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele 
městské oblasti v jednom programovém 
období.

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
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soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele 
městské oblasti v jednom programovém 
období.

soustředily na konkrétní akce; 

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Odstavec 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele 
městské oblasti v jednom programovém 
období.

6. domnívá se, že vypracovat integrované 
městské rozvojové plány bude účelné 
pouze, pokud budou k dispozici dostatečné 
zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto 
doporučuje, aby se dostupné zdroje 
soustředily na konkrétní akce; navrhuje 
minimální částku výdaje ze strukturálních 
fondů na obyvatele městské oblasti 
v jednom programovém období, jejíž 
minimální výše musí být stanovena tak, 
aby rozdělení této částky nepředstavovalo 
nereálnou zátěž pro region;

Or. hu

Pozměňovací návrh 53
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Odstavec 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. stanovuje naléhavou potřebu 
transformace kapacity řízení měst a 
upozorňuje členské státy na neodkladnou 
potřebu přijmout integrovaný přístup při 
zavádění politiky rozvoje měst, přičemž se 
do tohoto úsilí musí na základě 
partnerského principu zapojit národní 
vlády společně s regionálními a místními 

7. stanovuje naléhavou potřebu 
transformace kapacity vertikálního a 
horizontálního řízení měst a upozorňuje 
členské státy na neodkladnou potřebu 
přijmout integrovaný přístup při zavádění 
politiky rozvoje měst (která se týká otázek 
základně souvisejících s každodenním 
životem občanů, jako je doprava, veřejné 
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úřady a všemi ostatními důležitými 
zainteresovanými stranami; 

služby, kvalita života, zaměstnání a místní 
hospodářské činnosti, bezpečnosti atd.),
přičemž se do tohoto úsilí musí na základě 
partnerského principu zapojit národní 
vlády společně s regionálními a místními 
úřady a všemi ostatními důležitými 
veřejnými a soukromými zainteresovanými 
stranami; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že je pro městské orgány 
obtížné sladit sféru Evropského sociálního 
fondu, který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 
možnost sloučení obou fondů;

8. domnívá se, že geografická a tematická 
koncentrace zásahů umožnila získat 
významné poučení pro koordinaci podpor 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Evropského sociálního fondu na místní 
úrovni; vyzývá místní a regionální územní 
samosprávné celky, aby tato poučení 
zhodnotily, aby lépe využívaly součinností 
spojených s podporami Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Evropského 
sociálního fondu a posílily integrovanou 
podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 

8.uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
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rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala
možnost sloučení obou fondů;

rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by bylo užitečné prostudovat možnost 
sloučení obou fondů, pokud by tento krok 
mohl zaručit zjednodušení postupů;

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 
možnost sloučení obou fondů;

8.uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 
tuto možnost; 

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že je pro městské orgány 
obtížné sladit sféru Evropského sociálního 
fondu, který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 

8. uznává, že je pro městské orgány 
obtížné sladit sféru Evropského sociálního 
fondu, který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by měl být revidován princip „jediný 
program, jediný fond“;
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možnost sloučení obou fondů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do fyzické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 
možnost sloučení obou fondů;

8. uznává, že je pro městské orgány obtížné 
sladit sféru Evropského sociálního fondu, 
který využívají při zajišťování 
hospodářského a sociálního rozvoje, a 
sféru Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jejž využívají při plánování investic 
do technické infrastruktury, domnívá se, že 
by se mělo upustit od principu jediného 
fondu a vyzývá Komisi, aby prostudovala 
možnost sloučení obou fondů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika jako 
celek v příštím programovém období musí 
opírat podstatně víc o revolvingové fondy, 
nabízející úvěry, než jen o dotace, jako je 
tomu nyní;

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že v příštím programovém 
období je vhodné prozkoumat výhody 
některých prvků regionální politiky, které 
se více opírají o revolvingové fondy, 
nabízející úvěry, než jen o dotace, jako je 
tomu nyní;

Or. en



PE415.342v01-00 30/38 AM\753642CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 60
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika jako 
celek v příštím programovém období musí 
opírat podstatně víc o revolvingové fondy, 
nabízející úvěry, než jen o dotace, jako je 
tomu nyní;

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že regionální politika v příštím 
programovém období musí víc využívat 
revolvingové fondy, nabízející úvěry, než 
jen využívat dotace, jako je tomu nyní;;

Or. el

Pozměňovací návrh 61
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika jako 
celek v příštím programovém období musí 
opírat podstatně víc o revolvingové fondy, 
nabízející úvěry, než jen o dotace, jako je 
tomu nyní;

9.podporuje myšlenku principu revolvingu 
u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika 
v příštím programovém období musí opírat 
především o finanční inženýrství;

Or. pl

Pozměňovací návrh 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje myšlenku principu revolvingu 9. podporuje myšlenku principu revolvingu 
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u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika jako 
celek v příštím programovém období musí 
opírat podstatně víc o revolvingové fondy, 
nabízející úvěry, než jen o dotace, jako je 
tomu nyní;

u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a 
domnívá se, že se regionální politika 
v příštím programovém období musí opírat 
ve značné míře o revolvingové fondy, 
nabízející výhodné úvěry, než jen o dotace, 
jako je tomu nyní; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Odstavec 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů;

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů; 
přičemž je samozřejmé, že ve snaze o 
dodržování zásad subsidiarity a místní 
autonomie je věcí veřejné moci, aby 
prováděla strategický a praktický výběr 
(výběr způsobů příspěvků, koncepce 
výběrových řízení, udržování úrovně 
kontroly…) u úkolů, jež mají být svěřeny 
příslušným soukromým subjektům; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 

10.uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo rovněž uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
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sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů;

sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů; 
upozorňuje, že tento přístup ovlivňují 
jasná a průhledná pravidla chování, 
zejména pokud jde o činnost veřejných 
podniků a závodů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů;

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že je 
vhodné více využívat partnerství veřejného 
a soukromého odvětví při hledání řešení 
významných hospodářských a sociálních 
problémů, jimž čelí městské oblasti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 66
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů;

10. uvědomuje si potenciál rozvoje měst 
v soukromém odvětví a domnívá se, že by 
se mělo systematicky uvažovat o využití 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a mělo by se podporovat zřizování 
inovačních finančních nástrojů a projektů; 
zejména pro budování infrastruktur a pro 
bydlení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 67
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že kromě regionální 
politiky existují i jiné politiky 
Společenství, které také poskytují finanční 
podporu městským oblastem a vyzývá tedy 
Komisi, aby vyvíjela a navrhovala 
konkrétní politické změny, které by 
shromáždily všechny zdroje EU určené pro 
městské oblasti, a v praxi se tak zajistilo 
uplatňování integrovaného přístupu;

12. poznamenává, že kromě regionální 
politiky existují i jiné politiky 
Společenství, které také poskytují finanční 
podporu městským oblastem a vyzývá tedy 
Komisi, aby vyvíjela a navrhovala 
konkrétní politické změny, které by 
koordinovaně využily všechny zdroje EU 
určené pro městské oblasti, a v praxi se tak 
zajistilo uplatňování integrovaného 
přístupu, avšak stále se zřetelem na 
politiku soudržnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že kromě regionální 
politiky existují i jiné politiky 
Společenství, které také poskytují finanční 
podporu městským oblastem a vyzývá tedy 
Komisi, aby vyvíjela a navrhovala 
konkrétní politické změny, které by 
shromáždily všechny zdroje EU určené pro 
městské oblasti, a v praxi se tak zajistilo 
uplatňování integrovaného přístupu;

12. poznamenává, že kromě regionální 
politiky existují i jiné politiky 
Společenství, které také poskytují finanční 
podporu městským oblastem a vyzývá tedy 
Komisi, aby vyvíjela a navrhovala lepší 
koordinaci příslušných politik, které by 
shromáždily všechny zdroje EU určené pro 
městské oblasti, a v praxi se tak zajistilo 
uplatňování integrovaného přístupu;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. domnívá se, že správní struktury 
využívané v členských státech zůstávají 
špatně přizpůsobeny podpoře horizontální 
spolupráce, a důrazně vyzývá Evropskou 
komisi, aby podněcovala strukturální 
zásadu řízení napříč odvětvími;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. volá po zpřístupnění dalších zdrojů, 
aby mohla města vytvořit a posílit sítě 
v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu, a vyzývá 
Komisi, aby posílila postavení městských 
oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu;

13. volá po zpřístupnění dalších zdrojů, 
aby mohla města vytvořit a posílit sítě 
v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu; v této 
souvislosti zdůrazňuje nutnost mít 
k dispozici infrastruktury, které podpoří 
zachování zvláštních vlastností (například 
historických zdrojů), modernizaci 
(například inovační póly), hospodářský 
růst (například malé a střední podniky) 
a sezónní činnosti, a vyzývá Komisi, aby 
posílila postavení městských oblastí 
v iniciativě Regiony pro hospodářskou 
změnu;

Or. el

Pozměňovací návrh 71
Markus Pieper

Návrh usnesení
Odstavec 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. volá po zpřístupnění dalších zdrojů, 13. volá po účinnějším využití stávajících
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aby mohla města vytvořit a posílit sítě 
v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu, a vyzývá 
Komisi, aby posílila postavení městských 
oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu;

zdrojů, aby mohla města vytvořit a posílit 
sítě v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu, a vyzývá 
Komisi, aby posílila postavení městských 
oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Pierre Pribetich

Návrh usnesení
Odstavec 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. volá po zpřístupnění dalších zdrojů, 
aby mohla města vytvořit a posílit sítě 
v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu, a vyzývá 
Komisi, aby posílila postavení městských 
oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu;

13.volá po zpřístupnění dalších 
finančních, lidských a organizačních 
zdrojů, aby mohla města vytvořit a posílit 
sítě v oblasti udržitelného rozvoje měst, 
protože tyto sítě sehrávají v územní 
spolupráci významnou úlohu, a vyzývá 
Komisi, aby posílila postavení městských 
oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Odstavec 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že proces rozvoje měst 
se musí skloubit se zájmy předměstských 
oblastí a úzce koordinovat s podporou 
rozvoje venkova, a zdůrazňuje fakt, že 
politika rozvoje venkova má velký územní 
dopad a že neexistuje dostatečné začlenění 
politik rozvoje měst a venkova; zdůrazňuje 
nutnost skutečné součinnosti těchto dvou 
politik, která vyústí ve skutečný rozvoj 

14.poznamenává, že řádné uplatňování 
politiky regionálního rozvoje vyžaduje 
vyvážená opatření zaměřená na městské a 
příměstské oblasti a koordinaci těchto 
opatření s opatřeními ve prospěch 
venkovských oblastí; zdůrazňuje fakt, že 
politika rozvoje venkova má velký územní 
dopad a že neexistuje dostatečné začlenění 
politik rozvoje měst a venkova; zdůrazňuje 
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potenciálu růstu a podporu atraktivity a 
konkurenceschopnosti venkovských 
oblastí.

nutnost skutečné součinnosti těchto dvou 
politik, která vyústí ve skutečný rozvoj 
potenciálu růstu a podporu atraktivity a 
konkurenceschopnosti venkovských 
oblastí. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Odstavec 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. nad obecný rámec považuje za 
užitečné předpokládat a přezkoumat 
přijetí specifických politik, které se týkají 
městských oblastí a které mají rovněž vliv 
na předměstí, na venkov, a tudíž na rozvoj 
regionální soudržnosti; upřesňuje, že tyto 
klíčové politiky mají souvislost 
s vyklidňováním venkova a s vysycháním 
krajiny, s vnitřní a vnější migrací a také se 
školstvím a přeškolováním zaměstnanců 
při uzavírání podniků, které je 
zaměstnávají;

Or. el

Pozměňovací návrh 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. připomíná, že cílené a účinné 
využívání finančních prostředků 
přidělených městským a venkovským 
oblastem nezbytně prochází strategií 
udržitelného územního rozvoje; vyzývá 
členské státy a regiony, aby využily 
nástroje partnerství mezi městem a 
venkovem s cílem dosáhnout vyváženého 
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územního rozvoje, o který usilují;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 b. konstatuje, že demografický rozvoj, 
migrace a vylidňování měst jsou výzvami, 
které vytvářejí nové výzvy na trhu práce, 
v přístupu k sociálním a zdravotnickým 
službám a také v oblasti bydlení 
a územního plánování; vyzývá Komisi, 
aby ve svých hlavních směrech pro 
používání rámcových pravidel pro služby 
obecného zájmu a při zadávání veřejných 
zakázek umožnila místním orgánům, aby 
více zohlednily místní potřeby a místní 
aktéry a aby zlepšily svou přizpůsobivost;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Odstavec 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. doporučuje, aby Komise a členské 
státy zřídily evropskou skupinu na vysoké 
úrovni pro městský rozvoj a aby 
uplatňovaly otevřenou metodu koordinace 
v politice městského rozvoje na úrovni 
Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Odstavec 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. žádá Komisi a Radu, aby se 
zvláštním ohledem na činnost programu 
Urban Audit stanovily referenční kritéria 
pro udržitelnost měst podle Lipské charty, 
jako jsou například spotřeba energie na 
osobu, podíl využití místní veřejné 
dopravy na celkovém objemu dopravy a 
emise skleníkových plynů na osobu;

Or. de
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