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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise „Regiony 2020: hodnocení 
budoucích výzev pro regiony EU“ 
(SEK(2008)2868), 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Margie Sudre

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy 
o ES,

– s ohledem na články 158 a 159 a čl. 29 
odst. 2 Smlouvy o ES,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry konference o 
územní soudržnosti a budoucí politice 
soudržnosti, jež se konala v Paříži ve 
dnech 30. – 31. října 2008,

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 
28. září 2005 o významu územní 
soudržnosti v regionálním rozvoji1

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva, mezi jejíž hlavní cíle patří 
územní soudržnost spolu se sociální 
a hospodářskou soudržností, nebyla 
doposud ratifikována všemi členskými 
státy EU,

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva, mezi jejíž hlavní cíle patří 
územní soudržnost spolu se sociální 
a hospodářskou soudržností, nebyla 
doposud ratifikována všemi členskými 
státy EU a díky zápornému výsledku 
irského referenda není jisté, zda bude 
přijata,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

                                               
1 Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 509.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koncepce územní 
soudržnosti byla do politiky soudržnosti 
zahrnuta od jejích samotných počátků 
a tvořila základní prvek jejího 
rozvoje·vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva a zelená kniha o územní 
soudržnosti dokázaly tuto koncepci
zviditelnit a ozřejmit, 

B. vzhledem k tomu, že koncepce územní 
soudržnosti byla do politiky soudržnosti 
zahrnuta od jejích samotných počátků 
a tvořila základní prvek jejího 
rozvoje·vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva a zelená kniha o územní 
soudržnosti dokázaly tuto koncepci 
zviditelnit a ozřejmit,·vzhledem k tomu, že 
zelená kniha o územní soudržnosti 
dokázala tuto koncepci zviditelnit 
a ozřejmit;

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba vzhledem k tomu, že cíl týkající se 
územní soudržnosti doplňuje cíle týkající 
se hospodářské a sociální soudržnosti a že 
se všechny tyto tři formy soudržnosti musí 
navzájem posilovat, což znamená, že cíl 
týkající se územní soudržnosti musí být 
zohledněn v rámci všech společných 
politik, které mají územní dopad, 
a obzvláště v rámci regionální politiky;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

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

Ba vzhledem k tomu, že francouzské 
předsednictví Rady předložilo během 
neformální Rady ministrů 26. listopadu 
2008 v Marseille návrh na definování 
územní soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU představuje i nadále 
základní pilíř procesu evropské integrace 
a že hraje aktivní úlohu při snižování 
rozdílů a nedostatečného rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit 
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem a 
inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit 
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem a
inovací či Lisabonskou strategií přinesla 
hmatatelné pozitivní výsledky, které musí 
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pozitivními výsledky; být potvrzeny a posíleny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit 
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem a 
inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 
pozitivními výsledky;

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit 
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad a jejich prospěšnost pro 
občany Unie, např. součinnost mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem a 
inovací či Lisabonskou strategií nebo 
součinnost na přeshraniční úrovni, patřící 
k úspěchům s hmatatelnými pozitivními 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem 
a inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti již byla úspěšná v zajištění
důležité součinnosti s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem a 
inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 
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pozitivními výsledky; pozitivními výsledky;

Or. cs

Pozměňovací návrh 13
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit 
důležitou součinnost s ostatními politikami 
Společenství s cílem posílit jejich 
konkrétní dopad ku prospěchu evropských 
občanů a součinnost vytvořená mezi 
politikou soudržnosti a výzkumem 
a inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 
pozitivními výsledky,

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti vždy dokázala zajistit
v určitých případech důležitou součinnost 
s ostatními politikami Společenství s cílem 
posílit jejich konkrétní dopad ku prospěchu 
evropských občanů a součinnost vytvořená 
mezi politikou soudržnosti a výzkumem 
a inovací či Lisabonskou strategií rovněž 
patří k úspěchům s hmatatelnými 
pozitivními výsledky,

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca vzhledem k tomu, že nové výzvy 
s významným územním dopadem, jimž čelí 
politika soudržnosti, a sice demografické 
změny, koncentrace obyvatelstva ve 
městech, vyloučení, migrační proudy 
a úbytek obyvatelstva, který z nich vyplývá 
(a který přináší nejvíce problémů ve 
venkovských a vzdálených oblastech), 
přizpůsobení se globalizaci, změna 
klimatu, zásobování energií a pomalý 
proces obnovy venkovských oblastí, lze 
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řešit pouze za předpokladu, že bude 
v budoucnu uznána významná úloha, 
kterou v tomto ohledu hraje politika 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti a jí přidělené finanční 
prostředky musí být použity k podpoře 
hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje, a tedy nesmějí být ovlivněny 
konkurencí ani zrušením státních 
regulací podle Lisabonské strategie; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca vzhledem k tomu, že Göteborská 
strategie udržitelného rozvoje má obzvlášť 
vhodné předpoklady přispívat k vytváření 
mostů mezi hospodářskou účinností, 
sociální soudržností a ekologickou 
rovnováhou, 

Or. de
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Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb vzhledem k tomu, že jak odhaluje 
pracovní dokument útvarů Komise 
„Regiony 2020“, trojice vzájemně 
souvisejících krizí – změna klimatu, 
demografický vývoj a finanční krize –
spojená s rizikem chudoby a 
nezaměstnanosti představuje obzvlášť 
velkou zátěž pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost a že Komise ani v páté 
zprávě o pokroku, ani v zelené knize tyto 
analytické závěry dostatečně nereflektuje, 
zejména s ohledem na nepříznivé a 
dlouhodobé účinky změn klimatu na 
evropské regiony a naléhavou nutnost 
změnit směřování evropské strukturální 
politiky, aby se zastavily změny klimatu,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb vzhledem k tomu, že v nejnovějších 
zprávách o soudržnosti se zdůrazňuje 
sklon ke zhoršování některých územních 
rozdílů mezi evropskými regiony i na 
úrovni subregionální, které jsou 
provázeny takovými jevy, jako je územní 
vyloučení, vedoucí k vytváření určitého 
druhu ghett, a setrvalý úpadek některých 
převážně zemědělských či odlehlých 
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venkovských oblastí, v důsledku čehož se 
dnes začlenění územní soudržnosti stává 
více než kdykoliv předtím nezbytným cílem 
Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnost nemá nahradit 
konvergenci u členských států a regionů, 
které se vypořádávají s zpožděním ve svém 
socioekonomickém rozvoji;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc vzhledem k tomu, že přes uskutečněný 
pokrok, pokud jde o konvergenci v EU, 
zůstávají absolutní nerovnosti mezi 
členskými státy značně vysoké, stejně jako 
rozdíly ve stupni blahobytu, přičemž u 
některých ze států dochází už několik let 
ke stálé divergenci;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc vzhledem k tomu, že nedostatečná 
územní soudržnost narušuje řádné 
fungování jednotného evropského trhu, 
neboť omezuje přístup některých území 
ke svobodám stanoveným Smlouvami;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti může být považována za jednu 
z nejúspěšnějších politik EU a symbolizuje 
úspěch integrace a spolupráce v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je nezbytným cílem Unie 
a představuje takový výraz evropské 
solidarity a rovnosti, který je 
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nejviditelnější, nejhmatatelnější 
a nejsnáze vyčíslitelný;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb vzhledem k tomu, že tato politika je 
jedním ze základních nástrojů, které 
umožní dosáhnout konvergence mezi 
regiony, mezi nimiž existují stále větší 
rozdíly, a zajistit jejich udržitelný 
a harmonický rozvoj; 

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje hlavní závěry veřejných 
konzultací o budoucí politice soudržnosti 
EU, jak byly předloženy v rámci páté 
zprávy o pokroku v oblasti hospodářské 
a sociální soudržnosti; vyjadřuje 
spokojenost s tím, že se do této diskuse 
s velkým zájmem zapojily různé 
zainteresované strany z oblasti regionální 
politiky;

1. schvaluje hlavní závěry veřejných 
konzultací o budoucí politice soudržnosti 
EU, jak byly předloženy v rámci páté 
zprávy o pokroku v oblasti hospodářské 
a sociální soudržnosti; vyjadřuje 
spokojenost s tím, že se do této diskuse 
s velkým zájmem zapojily různé 
zainteresované strany, zejména místní a 
regionální samosprávy, z oblasti 
regionální politiky;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. lituje, že Komise dosud nepředložila 
žádnou analýzu dosavadní politiky 
soudržnosti s ohledem na její vliv na 
procesy územní koncentrace a 
vyrovnávání a na nepříznivé dopady změn 
klimatu a demografického vývoje 
v určitých regionech; vyzývá Komisi, aby 
v příští zprávě o pokroku ke zprávě o 
soudržnosti obohatila popis stavu 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti o poznatky ze svého 
pracovního dokumentu „Regiony 2020“ a 
zároveň kriticky analyzovala účinky 
evropských politik, jakož i špatného 
stanovování priorit a chyb při provádění 
strukturálních fondů;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. sdílí názor příspěvků k veřejné 
konzultaci, ze kterých vyplývá, že cíle 
soudržnosti může být dosaženo, pouze 
pokud se politika zaměří na znevýhodněné 
regiony; konstatuje však, že analýzy 
v pracovním dokumentu „Regiony 2020“ 
prokazují nutnost nově definovat 
parametry znevýhodnění;

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice
Společenství, která by také měla být
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost; 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny
přidanou hodnotu; upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky; a rovněž poukázal
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje; 

3. upozorňuje na výše uvedené usnesení 
ze dne 21. února 2008, v němž odmítl 
jakékoli pokusy převést tuto politiku zpět 
na vnitrostátní úroveň.

V tomto ohledu:

- považuje za nezbytné přijmout závazek 
nejen k zachování této politiky
Společenství, ale i k jejímu posílení tak,
aby byla schopna překročit rámec 
pouhého financování infrastruktur 
a v souladu s lisabonskou agendou 
podporovat inovační činnosti zaměřené na 
vytváření pracovních míst, a přitom řešit 
i problémy, jako jsou globalizace, změna 
klimatu, demografické změny, migrace 
nebo řízení energií;

- vyjadřuje pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat dostatečnou 
přidanou hodnotu, aby jim pomohla tyto 
problémy řešit;

- trvá na tom, že je potřeba jasně stanovit 
priority pro činnost této politiky, a že je 
nutno, aby finanční prostředky, které jí 
budou poskytnuty, byly v souladu se 
zásadami účinnosti a rovnosti využity 
v nejvyšší možné míře, a aby napomáhaly 
v rámci této politiky dosažení jejích cílů 
v těch regionech, které k tomu mají 
předpoklady;

- je přesvědčen o tom, že je potřeba
uplatnit integrovaný přístup, zaměřený na 
sladění jednotlivých politik Unie a všech 
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subjektů rozhodovacího a výkonného 
procesu, což představuje jedinou cestu 
vedoucí k dosažení udržitelného 
a harmonického rozvoje různých 
evropských území a regionů.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a přijal 
závazek k jednotné politice Společenství, 
která by také měla být schopna řešit 
problémy, jako jsou globalizace, změna 
klimatu, demografické změny, migrace a 
energetická účinnost; vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu; upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky; a rovněž poukázal na potřebu 
koordinace na nejnižší úrovni a 
integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a přijal 
závazek k jednotné politice Společenství, 
která by také měla být schopna řešit 
problémy, jako jsou globalizace a 
chudoba, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost;

Or. de
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Pozměňovací návrh 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost; 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu; upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky; a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku na opětovnou nacionalizaci (jaz. 
oprava) zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost; 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu; upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a strukturálních 
zásahů a opatření a schválil praktiky 
vyčlenění prostředků; a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a přijal
závazek k jednotné politice Společenství, 

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítá jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijímá závazek k jednotné politice 
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která by také měla být schopna řešit 
problémy, jako jsou globalizace, změna 
klimatu, demografické změny, migrace a 
energetická účinnost; vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu; upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky; a rovněž poukázal na potřebu 
koordinace na nejnižší úrovni a 
integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny (stárnutí a migrace) a energie; 
vyjadřuje pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu; upozorňuje na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schvaluje
vyčleněné prostředky; a rovněž poukazuje
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni a 
integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a přijal 
závazek k jednotné politice Společenství, 
která by také měla být schopna řešit 
problémy, jako jsou globalizace, změna 
klimatu, demografické změny, migrace a 
energetická účinnost; vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu; upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky; 

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a přijal 
závazek k jednotné politice Společenství, 
která by také měla být schopna řešit 
problémy, jako jsou globalizace, změna 
klimatu, demografické změny, migrace a 
energetická účinnost; vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu; upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a s určitými výhradami
schválil vyčleněné prostředky; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 33
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost, 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu, upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky, a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje•

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné a přizpůsobivé 
politice Společenství, schopné adaptovat 
se do vhodné úrovně intervence, která by 
také měla být schopna řešit problémy, jako 
jsou globalizace, změna klimatu, 
demografické změny, migrace 
a energetická účinnost, vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU, včetně 
regionů se zvláštními geografickými rysy 
a různými potřebami a možnostmi tím, že 
bude představovat pro všechny přidanou 
hodnotu, upozornil na potřebu stanovit 
příslušné priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky, a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje·

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost, 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu, upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky, a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje·

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné ucelené a 
přizpůsobivé politice Společenství,
schopné adaptace v závislosti na stupni 
intervence, a která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost; 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony 
EU, včetně regionů se zvláštními 
geografickými rysy tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu, upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky; a rovněž poukázal na potřebu 
koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje·

Or. el

Pozměňovací návrh 35
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
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globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost, 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu, upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky, a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje·

globalizace, chudoba, změna klimatu, 
demografické změny, migrace 
a energetická účinnost a hospodářské a 
sociální nerovnosti, jež vyplynuly 
z nedávné finanční krize, vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu, upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky, a rovněž poukázal na potřebu 
koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje·

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, migrace a energetická účinnost; 
vyjádřil pevné přesvědčení, že by tato 
politika měla pokrývat všechny regiony EU 
tím, že bude představovat pro všechny 
přidanou hodnotu; upozornil na potřebu 
stanovit priority v oblasti výdajů 
strukturálních politik a opatření a schválil 
vyčleněné prostředky; a rovněž poukázal 
na potřebu koordinace na nejnižší úrovni 
a integrovaného přístupu mezi různými 

3. konstatuje, že ve výše uvedeném 
usnesení ze dne 21. února 2008 Parlament 
odmítl jakékoli pokusy převést tuto 
politiku zpět na vnitrostátní úroveň a 
přijal závazek k jednotné politice 
Společenství, která by také měla být 
schopna řešit problémy, jako jsou 
globalizace, změna klimatu, demografické 
změny, úbytek obyvatelstva, migrace 
a energetická účinnost; vyjádřil pevné 
přesvědčení, že by tato politika měla 
pokrývat všechny regiony EU tím, že bude 
představovat pro všechny přidanou 
hodnotu; upozornil na potřebu stanovit 
priority v oblasti výdajů strukturálních 
politik a opatření a schválil vyčleněné 
prostředky; a rovněž poukázal na potřebu 
koordinace na nejnižší úrovni 
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odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

a integrovaného přístupu mezi různými 
odvětvovými politikami s cílem dosáhnout 
co nejlepšího výsledku v oblasti reálného 
růstu a rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. opakuje svůj požadavek z výše 
uvedeného usnesení ze dne 21. února 
2008, aby Komise kriticky vyhodnotila 
účelové vázání prostředků; poukazuje na 
to, že účelové vázání prostředků má být 
zachováno pouze tehdy, jsou-li tyto 
směřovány na naléhavé výzvy změn 
klimatu a posilují-li součinnosti s novými 
pracovními příležitostmi v zelených 
hospodářských odvětvích; 

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. se vší důrazností odmítá závěr Komise, 
že podpora sektoru nízkých mezd a 
jednostranné zaměření na průmyslový 
rozvoj v regionech cíle „konvergence“ by 
mohla přispět k odstranění rozdílů rozvoje 
mezi regiony; zdůrazňuje, že takto 
upevňované rozlišování mezi „vítěznými“ 
a „poraženými“ regiony neodpovídá 
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zásadám politiky soudržnosti; je toho 
názoru, že regiony musí samy definovat 
hlavní cíle svého rozvoje a spojit 
udržitelný rozvoj především 
s dovednostmi, které mají k dispozici na 
regionální úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že územní soudržnost má 
zásadní význam pro rozvoj politiky
soudržnosti EU; domnívá se tudíž, že by 
diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena 
s budoucí reformou regionální politiky 
EU;

4. je přesvědčen, že územní soudržnost je 
zásadním pilířem pro dosažení cílů, které 
sleduje politika soudržnosti EU; domnívá 
se tudíž, že budoucí reforma regionální 
politiky EU musí zohlednit závěry 
vyplývající z diskuse o zelené knize 
o územní soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že územní soudržnost má 
zásadní význam pro rozvoj politiky 
soudržnosti EU; domnívá se tudíž, že by 
diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena 
s budoucí reformou regionální politiky EU; 

4 je přesvědčen, že územní soudržnost 
může zásadně doplnit rozvoj politiky 
soudržnosti EU; za předpokladu, že její 
zavedení vyrovná prohlubující se rozdíly 
v rozvoji států i regionů; domnívá se tudíž, 
že by diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena 
s budoucí reformou regionální politiky EU;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 41
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že územní soudržnost má 
zásadní význam pro rozvoj politiky 
soudržnosti EU; domnívá se tudíž, že by 
diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena s 
budoucí reformou regionální politiky EU;

4. je přesvědčen, že územní soudržnost má 
zásadní význam pro rozvoj politiky 
soudržnosti EU; domnívá se tedy, že by 
diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena 
s budoucí reformou regionální politiky EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že územní soudržnost má 
zásadní význam pro rozvoj politiky 
soudržnosti EU; domnívá se tudíž, že by 
diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena s 
budoucí reformou regionální politiky EU;

4. je přesvědčen, že územní soudržnost 
hraje důležitou úlohu při posilování 
soudržnosti hospodářské i sociální, a 
proto má zásadní význam pro rozvoj 
politiky soudržnosti EU; domnívá se tudíž, 
že by diskuse o zelené knize o územní 
soudržnosti měla být úzce spojena 
s budoucí reformou regionální politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pedro Guerreiro

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

4a. domnívá se, že strukturální politika 
musí mít za hlavní cíl snížení nerovnosti 
mezi úrovní rozvoje různých oblastí, 
podporu skutečné konvergence a 
stimulaci hospodářského růstu a 
zaměstnanosti, přičemž musí být pro méně 
rozvinuté země a regiony Evropské unie 
nástrojem redistribuce a kompenzace za 
zvýšené náklady jednotného trhu, 
Hospodářské a měnové unie a liberalizace 
mezinárodního obchodu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
nesmí být považována za pouhý nástroj 
k dosažení cílů ostatních politik v sektoru, 
neboť je to politika Společenství s vysokou 
přidanou hodnotou, která má svůj důvod 
existence: soudržnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je nutno, aby budoucí 
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politika soudržnosti nabídla uspokojivá 
řešení těm regionům, které jsou dnes 
považovány za „přechodové“, a to tak, aby 
nebyl ohrožen proces konvergence těchto 
regionů ani jejich konkurenceschopnost; 

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. považuje za nezbytné, aby byl v rámci 
budoucích revizí nařízení, která upravují 
ustanovení o uplatňování fondů 
soudržnosti, zjednodušen proces kontroly, 
což může usnadnit provádění investic 
a tím také zlepšit finanční stav evropských 
regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. velice vítá, že Evropská komise přijala 
zelenou knihu o územní soudržnosti, která 
reaguje na dlouhodobý požadavek 
Evropského parlamentu; plně podporuje 
rozhodnutí postoupit s analýzou „územní 
soudržnosti”, která je již po dlouhou dobu 
jedním z hlavních bodů jakékoli diskuse 
o regionální politice, a to navzdory 
skutečnosti, že Lisabonska smlouva nebyla 
dosud ratifikována; 

5. plně podporuje rozhodnutí postoupit s 
analýzou „územní soudržnosti”, která je již 
po dlouhou dobu jedním z hlavních bodů 
jakékoli diskuse o regionální politice, a to 
navzdory skutečnosti, že Lisabonská 
smlouva nebyla dosud ratifikována;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. velice vítá, že Evropská komise přijala 
zelenou knihu o územní soudržnosti, která 
reaguje na dlouhodobý požadavek 
Evropského parlamentu; plně podporuje 
rozhodnutí postoupit s analýzou „územní 
soudržnosti”, která je již po dlouhou dobu 
jedním z hlavních bodů jakékoli diskuse o 
regionální politice, a to navzdory 
skutečnosti, že Lisabonská smlouva nebyla 
dosud ratifikována;

5. vítá, že Evropská komise přijala zelenou 
knihu o územní soudržnosti, která reaguje 
na dlouhodobý požadavek Evropského 
parlamentu; plně podporuje rozhodnutí 
postoupit s analýzou „územní soudržnosti”, 
která je již po dlouhou dobu jedním z 
hlavních bodů jakékoli diskuse o regionální 
politice, a to navzdory skutečnosti, že 
Lisabonská smlouva nebyla dosud 
ratifikována;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. velice vítá, že Evropská komise přijala 
zelenou knihu o územní soudržnosti, která 
reaguje na dlouhodobý požadavek 
Evropského parlamentu; plně podporuje 
rozhodnutí postoupit s analýzou „územní 
soudržnosti”, která je již po dlouhou dobu 
jedním z hlavních bodů jakékoli diskuse o 
regionální politice, a to navzdory 
skutečnosti, že Lisabonská smlouva nebyla 
dosud ratifikována;

5. vítá, že Evropská komise přijala zelenou 
knihu o územní soudržnosti, která reaguje 
na dlouhodobý požadavek Evropského 
parlamentu; plně podporuje rozhodnutí 
postoupit s analýzou „územní soudržnosti”, 
která je již po dlouhou dobu jedním 
z hlavních bodů jakékoli diskuse o 
regionální politice, a to navzdory 
skutečnosti, že Lisabonská smlouva nebyla 
dosud ratifikována;

Or. de
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Pozměňovací návrh 50
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové koncepce; 
dále vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 
územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak 
bude fungovat v rámci příštího 
programového období; 

6. se však domnívá, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
návrh definice územní soudržnosti, a tudíž 
ani nepředstavuje významný posun, pokud 
jde o chápání této nové koncepce; dále 
vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 
územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak 
bude fungovat v rámci příštího 
programového období

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá , že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové 
koncepce·dále vyjadřuje politování nad 
tím, že zelená kniha nevysvětluje, jakým 
způsobem bude územní soudržnost 
začleněna do stávajícího rámce politiky 
soudržnosti a jak bude fungovat v rámci 
příštího programového období;·

6. domnívá se, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové koncepce a 
jejího účinného provádění takovým 
způsobem, který bude mít výrazně 
pozitivní vliv na zlepšení hospodářských a 
sociálních rozdílů mezi regiony·dále 
vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 
územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak 
bude fungovat v rámci příštího 
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programového období;·

Or. el

Pozměňovací návrh 52
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové 
koncepce·dále vyjadřuje politování nad 
tím, že zelená kniha nevysvětluje, jakým 
způsobem bude územní soudržnost 
začleněna do stávajícího rámce politiky 
soudržnosti a jak bude fungovat v rámci 
příštího programového období;

6. domnívá se, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové 
koncepce·dále vyjadřuje politování nad 
tím, že zelená kniha nevysvětluje, jakým 
způsobem bude územní soudržnost 
začleněna do stávajícího rámce politiky 
soudržnosti a jakými metodologickými 
nástroji a operačními prostředky budou 
její principy přeměněny v intervenční 
mechanismy tak, aby byla realizována 
v praxi a jak bude fungovat v rámci 
příštího programového období;

Or. el

Pozměňovací návrh 53
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové koncepce; 
dále vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 

6. domnívá se, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové koncepce; 
dále vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 
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územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak 
bude fungovat v rámci příštího 
programového období;

územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak 
bude fungovat v rámci příštího 
programového období; proto vyzývá 
Komisi, aby na tyto nedostatky reagovala 
a učinila potřebná opatření k jejich 
nápravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá , že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici územní soudržnosti, 
a tudíž ani nepředstavuje významný posun, 
pokud jde o chápání této nové koncepce; 
dále vyjadřuje politování nad tím, že zelená 
kniha nevysvětluje, jakým způsobem bude 
územní soudržnost začleněna do 
stávajícího rámce politiky soudržnosti a jak
bude fungovat v rámci příštího 
programového období;

6. domnívá se, že zelená kniha není 
dostatečně ambiciózní, neboť neposkytuje 
jednoznačnou definici a cíle územní 
soudržnosti, a tudíž ani nepředstavuje 
významný posun, pokud jde o chápání této 
nové koncepce; dále vyjadřuje politování 
nad tím, že zelená kniha nevysvětluje, 
jakým způsobem bude územní soudržnost 
začleněna do stávajícího rámce politiky 
soudržnosti a jak bude fungovat v rámci 
příštího programového období;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Jamila Madeira

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že zelená kniha 
nedostatečně oceňuje závazky uvedené
v územní agendě a v Lipské chartě, které 
přinášejí pro územní soudržnost 
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strategickou a operativní vizi, zejména 
princip polycentrismu a nové partnerství 
mezi městy a venkovem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že pojem územní 
soudržnosti rovněž zahrnuje soudržnost 
uvnitř jednotlivých území, které má být 
dosahováno podporou územního kapitálu, 
jeho potenciálu a vazeb s předměstskými a 
venkovskými oblastmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá analýzu obsaženou v zelené knize, 
která definuje tři základní koncepce, které 
by měly tvořit jádro rozvoje územní 
soudržnosti: koncentrace, propojení a 
spolupráce; domnívá se, že uplatňováním 
těchto koncepcí lze odstranit některé 
základní překážky brzdící plynulý rozvoj 
Unie, k nimž patří negativní dopady 
spojené s koncentrací hospodářské 
činnosti, nerovnost v podmínkách přístupu 
k trhům a službám způsobená 
vzdálenostmi a rozdělení zapříčiněné 

7. konstatuje, že zelená kniha obsahuje 
analýzu, která definuje tři základní 
koncepce, které by měly tvořit jádro 
rozvoje územní soudržnosti: koncentrace,
propojení a spolupráce; domnívá se, že 
uplatňováním těchto koncepcí lze přispět 
k odstranění některých základních 
překážek brzdících udržitelný rozvoj, který 
si Unie vytyčila v článku 2 Smlouvy, 
k nimž patří negativní dopady spojené 
s koncentrací hospodářské činnosti, 
nerovnost v podmínkách přístupu k trhům 
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hranicemi mezi členskými státy, ale i mezi 
jednotlivými regiony;

a službám a rozdělení zapříčiněné 
hranicemi mezi členskými státy, ale i mezi 
jednotlivými regiony; poukazuje na to, že 
zelená kniha neobjasňuje potenciály 
samostatného rozvoje regionů jako 
příspěvku k soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá analýzu obsaženou v zelené knize, 
která definuje tři základní koncepce, které 
by měly tvořit jádro rozvoje územní 
soudržnosti: koncentrace, propojení 
a spolupráce; domnívá se, že uplatňováním 
těchto koncepcí lze odstranit některé 
základní překážky brzdící plynulý rozvoj
Unie, k nimž patří negativní dopady 
spojené s koncentrací hospodářské 
činnosti, nerovnost v podmínkách přístupu 
k trhům a službám způsobená vzdálenostmi 
a rozdělení zapříčiněné hranicemi mezi 
členskými státy, ale i mezi jednotlivými 
regiony;

7. vítá analýzu obsaženou v zelené knize, 
která definuje tři základní koncepce, které 
by měly tvořit jádro rozvoje územní 
soudržnosti: koncentrace, propojení 
a spolupráce; domnívá se, že uplatňováním 
těchto koncepcí lze odstranit některé 
základní překážky brzdící plynulý rozvoj 
Unie, k nimž patří negativní dopady 
spojené s koncentrací hospodářské činnosti
v některých centrech a hlavních městech 
států a regionů, nerovnost v podmínkách 
přístupu k trhům a službám způsobená 
vzdálenostmi a nedostatky 
v infrastruktuře, a rozdělení zapříčiněné 
hranicemi mezi členskými státy, ale i mezi 
jednotlivými regiony;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá analýzu obsaženou v zelené knize, 
která definuje tři základní koncepce, které 
by měly tvořit jádro rozvoje územní 
soudržnosti: koncentrace, propojení a 
spolupráce; domnívá se, že uplatňováním 
těchto koncepcí lze odstranit některé 
základní překážky brzdící plynulý rozvoj 
Unie, k nimž patří negativní dopady 
spojené s koncentrací hospodářské 
činnosti, nerovnost v podmínkách přístupu 
k trhům a službám způsobená vzdálenostmi 
a rozdělení zapříčiněné hranicemi mezi 
členskými státy, ale i mezi jednotlivými 
regiony;

7. vítá analýzu obsaženou v zelené knize, 
která definuje tři základní koncepce, které 
by měly tvořit jádro rozvoje územní 
soudržnosti: koncentrace, propojení a 
spolupráce; domnívá se, že uplatňováním
těchto koncepcí lze odstranit některé 
základní překážky brzdící plynulý rozvoj 
Unie, k nimž patří negativní dopady 
spojené s koncentrací hospodářské 
činnosti, nerovnost v podmínkách přístupu 
k trhům a službám způsobená vzdálenostmi 
a/nebo koncentrací a rozdělení zapříčiněné 
hranicemi mezi členskými státy, ale i mezi 
jednotlivými regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uvádí, že je nutno mít na mysli 
skutečnost, že zvýšení počtu příliš malých 
jednotek (s méně než 500 obyvateli) 
extrémně narušuje strukturu osídlení, 
která není v takovýchto případech 
způsobilá vykonávat bez pomoci 
zvláštních politik soudržnosti hospodářské 
a sociální funkce, které by umožnily 
udržitelným způsobem zachovat 
rovnováhu mezi obyvatelstvem a územím; 
domnívá se tedy, že hustotu osídlení je 
nutno posuzovat podle kapacity členění 
příslušného osídlení, s cílem zajistit 
vyvážený územní rozvoj a reagovat na 
výzvy týkající se konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 61
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá zahájení veřejných konzultací 
o územní soudržnosti požadované v zelené 
knize; domnívá se, že úspěch jakékoli 
veřejné konzultace je úzce spojen s co 
nejširší účastí různých zainteresovaných 
stran a občanské společnosti; vyzývá 
příslušné vnitrostátní a místní orgány, aby 
bez prodlení šířily příslušné informace 
s cílem zvýšit veřejné povědomí 
o významu této nové koncepce;

8. vítá zahájení veřejných konzultací 
o územní soudržnosti požadované v zelené 
knize; domnívá se, že úspěch jakékoli 
veřejné konzultace je úzce spojen s co 
nejširší účastí různých zainteresovaných 
stran a občanské společnosti; vyzývá 
příslušné vnitrostátní, regionální a místní 
orgány, aby bez prodlení šířily příslušné 
informace s cílem zvýšit veřejné povědomí 
o významu této nové koncepce;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Jamila Madeira

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá zahájení veřejných konzultací 
o územní soudržnosti požadované v zelené 
knize; domnívá se, že úspěch jakékoli 
veřejné konzultace je úzce spojen s co 
nejširší účastí různých zainteresovaných 
stran a občanské společnosti; vyzývá 
příslušné vnitrostátní a místní orgány, aby 
bez prodlení šířily příslušné informace 
s cílem zvýšit veřejné povědomí 
o významu této nové koncepce; 

8. vítá zahájení veřejných konzultací 
o územní soudržnosti požadované v zelené 
knize; domnívá se, že úspěch jakékoli 
veřejné konzultace je úzce spojen s co 
nejširší účastí různých zainteresovaných 
stran a občanské společnosti; vyzývá 
příslušné vnitrostátní, regionální a místní 
orgány, aby bez prodlení šířily příslušné 
informace s cílem zvýšit veřejné povědomí 
o významu této nové koncepce; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že pro rozvoj územní 
soudržnosti má zásadní význam koordinace 
všech odvětvových politik Společenství, 
jež mají silný dopad na dané území; 
vyjadřuje proto politování nad tím, že se 
příslušná analýza v zelené knize omezuje 
na vyjmenování těchto politik EU, aniž by 
navrhla způsoby, jak posílit jejich 
vzájemnou součinnost, či dokonce metody 
pro posouzení skutečného územního 
dopadu těchto politik;

9. domnívá se, že pro rozvoj územní 
soudržnosti a posilování hospodářské a 
sociální soudržnosti má zásadní význam 
koordinace všech odvětvových politik 
Společenství, jež mají silný dopad na dané 
území; vyjadřuje proto politování nad tím, 
že se příslušná analýza v zelené knize 
omezuje na vyjmenování těchto politik EU,
aniž by navrhla způsoby, jak posílit jejich 
vzájemnou součinnost, či dokonce metody 
pro posouzení skutečného územního 
dopadu těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti; 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; navrhuje, 
aby byly tyto otázky posouzeny v rámci 
příštích finančních výhledů;

10. lituje, že do zelené knihy ani do veřejné 
diskuse nebyla začleněna žádná podstatná 
sdělení o možných rozpočtových a 
finančních dopadech územní soudržnosti, 
neboť k zajištění územní soudržnosti 
v Unii, a aby měl každý region šanci na 
rovný rozvoj, je zapotřebí na jedné straně 
připravenost všech členských států podílet 
se také finančně a na druhé straně 
diskuse o tom, jak mají být evropské 
strukturální fondy účinně a udržitelně 
prováděny; žádá Komisi, aby toto 
zahrnula do bílé knihy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 65
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti; 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; navrhuje, 
aby byly tyto otázky posouzeny v rámci 
příštích finančních výhledů;

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
příliš podrobné zmínky o možných 
rozpočtových a finančních dopadech 
územní soudržnosti; přesto je třeba vzít 
v úvahu, že výsledky diskuse budou 
základem pro stanovení zásad financování 
budoucí politiky soudržnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 66
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti; 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; navrhuje, aby 
byly tyto otázky posouzeny v rámci 
příštích finančních výhledů;

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti; 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; žádá, aby byly 
tyto otázky uvedeny v rámci příštích 
finančních výhledů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 67
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; navrhuje, aby 
byly tyto otázky posouzeny v rámci 
příštích finančních výhledů·

10. souhlasí s tím, aby nebyly do zelené 
knihy ani do veřejné diskuse začleněny 
jakékoli zmínky o možných rozpočtových 
a finančních dopadech územní soudržnosti 
domnívá se, že dokud není samotná 
koncepce jasně definována a pochopena 
všemi zainteresovanými stranami, je 
takováto analýza předčasná; domnívá se 
taktéž, že jakákoli diskuse je neoddělitelně 
spojena s celkovým vyjednáváním a 
s plánováním budoucí politiky 
soudržnosti; navrhuje, aby byly tyto 
otázky posouzeny v rámci příštích 
finančních výhledů·

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) (před nadpisem „Analýza koncepce územní soudržnosti“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že současné finanční 
zdroje Společenství určené pro politiku 
soudržnosti nejsou dostatečné k tomu, aby 
mohly odpovídat potřebám skutečné 
konvergence, regionálním nerovnostem, 
vysokému stupni nezaměstnanosti, 
příjmové nerovnoměrnosti a chudobě 
v Evropské unii, a proto opakuje 
nezbytnost zvýšení rozpočtu Společenství, 
s hlavním a prvořadým cílem podporovat 
hospodářskou a sociální soudržnost na 
úrovni Evropské unie;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) (před nadpisem  „Analýza koncepce územní soudržnosti“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že existence silné a 
dostatečně financované evropské 
regionální politiky je nezbytnou 
podmínkou v potřebě vypořádat se 
s postupným rozšiřováním a s realizací 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti v rozšířené EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový) (za nadpisem „Analýza koncepce územní soudržnosti“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že velikost území nesmí 
být v protikladu k prvořadému cíli 
regionální politiky, ani ji nesmí oslabit. 
Tímto cílem je podpora ekonomické a 
sociální soudržnosti a tedy snížení 
nerovností mezi stupněm rozvoje 
jednotlivých regionů a snížení stupně 
zaostávání nejvíce znevýhodněných 
regionů; podtrhuje, že nové cíle a priority 
musí odpovídat novým finančním zdrojům 
Společenství;



AM\757960CS.doc 39/109 PE416.601v01-00

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový) (za nadpisem „Analýza koncepce územní soudržnosti“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. podtrhuje, že územní soudržnost 
neoslabí ani neodsune na vedlejší kolej 
ústřední cíle politiky soudržnosti, zejména 
ekonomickou a sociální úroveň, a že 
naopak přispěje k jejich posílení tím, že 
podpoří konvergenci členských států a 
regionů, u kterých došlo k zaostávání 
rozvoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový) (za nadpisem „Analýza koncepce územní soudržnosti“)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. podtrhuje, že správa a uspořádání 
území jsou v kompetenci členských států;

Or. pt

Pozměňovací návrh 73
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku 
vyrovnáním rozdílů v Evropě jak 
v územním aspektu, tak i v aspektu 
sociálně-hospodářském, s přihlédnutím 
k možnostem regionů, které by se měly 
stát hybnou pákou rozvoje zejména 
slabších regionů; je pevně přesvědčen, že 
územní rozmanitost by měla zabránit 
dalšímu prohlubování rozdílů mezi 
regiony EU i v nich, přičemž za vztažný 
bod považuje celé území EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění vyváženého a udržitelného 
rozvoje míst s různými charakteristikami a 
specifiky a polycentrického rozvoje EU 
jako celku a v zajištění toho, že občané 
mohou udržitelně rozvíjet specifické 
potenciály těchto míst podle jejich potřeb; 
zdůrazňuje skutečnost, že územní 
soudržnost je koncepce horizontální 
povahy, která podporuje rozvoj Unie jako 
celku tím, že z rozmanitosti svých regionů 
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rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

vytváří jejich přednost; je pevně 
přesvědčen, že územní rozmanitost by 
měla zabránit vzniku asymetrické Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že na základě zásady rovných 
příležitostí územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky, 
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v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

jejichž výhody by měly být zhodnoceny, a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že 
z rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou  
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že z 
rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie;

11. schvaluje postoj vyjádřený v zelené 
knize, a to že územní soudržnost spočívá 
v zajištění harmonického rozvoje míst 
s různými charakteristikami a specifiky a 
v zajištění toho, že občané mohou 
specifických podmínek těchto míst v co 
nejvyšší míře využít; zdůrazňuje 
skutečnost, že územní soudržnost je 
koncepce horizontální povahy, která 
podporuje rozvoj Unie jako celku tím, že z 
rozmanitosti svých regionů vytváří jejich 
přednost; je pevně přesvědčen, že územní 
rozmanitost by měla zabránit vzniku 
asymetrické Unie; zdůrazňuje, že územní 
soudržnost má vnitrozemský i námořní 
rozměr; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že územní soudržnost je 
definována ve třech rozměrech: 
- vyrovnávání územních nerovností 
strukturální podporou a rozvojem 
vnitřních rozvojových potenciálů regionů,
- horizontální a vertikální integrace 
odvětvových politik s významem pro 
území,
- partnerství veřejných aktérů, 
soukromých aktérů a aktérů občanské 
společnosti v územní spolupráci; 

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje význam územní 
soudržnosti jako politického cíle, který 
přispívá k tomu, aby mohla činnost 
Společenství dále posilovat solidaritu 
v Evropské unii a účinně se podílet na 
dosažení udržitelného rozvoje a na boji 
proti změně klimatu, s ohledem jak na 
zásadu subsidiarity, tak na zásadu 
rozdělení pravomocí mezi různé stupně 
správy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. bere na vědomí návrh francouzského 
předsednictví Rady na definování 
teritoriální soudržnosti; potvrzuje jeho cíl, 
aby občané získali rovné šance na rozvoj a 
kvalitu života a podniky spravedlivé 
perspektivy rozvoje, založené na jejich 
specifických územních dovednostech; 

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
výraznou koncepcí, která by měla 
poskytnout značnou přidanou hodnotu 
pro hospodářskou a sociální soudržnost; 
zdůrazňuje, že všechny tři složky 
soudržnosti (hospodářská, sociální a 
územní) by se měly navzájem doplňovat a 
posilovat, zároveň by si však každá měla v 
rámci jednotného integrovaného přístupu 
udržet svůj vlastní cíl; domnívá se tedy, že 
by si všechny cíle měly být rovny;

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
výraznou koncepcí, která by měla 
usnadňovat udržitelný rozvoj území EU, 
ve kterém hospodářské, sociální a 
ekologické cíle představují pilíře 
jednotného integrovaného přístupu, a tedy 
že by si všechny cíle měly být rovny a 
neměly by být směňovány jeden za druhý; 
zdůrazňuje, že vzhledem k debatě o 
budoucnosti politiky soudržnosti by 
územní soudržnost měla zohledňovat také 
cíle týkající se změn klimatu, a měla by 
tedy na územích EU podporovat ke 
zdrojům šetrné vzorce rozvoje s nízkými 
emisemi CO2; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
výraznou koncepcí, která by měla 
poskytnout značnou přidanou hodnotu pro 
hospodářskou a sociální soudržnost; 
zdůrazňuje, že všechny tři složky 
soudržnosti (hospodářská, sociální a 
územní) by se měly navzájem doplňovat a 
posilovat, zároveň by si však každá měla v 
rámci jednotného integrovaného přístupu 
udržet svůj vlastní cíl; domnívá se tedy, že 
by si všechny cíle měly být rovny;

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
výraznou koncepcí, která by měla 
poskytnout značnou přidanou hodnotu pro 
hospodářskou a sociální soudržnost; 
zdůrazňuje, že všechny tři složky 
soudržnosti (hospodářská, sociální a 
územní) by se měly navzájem doplňovat a 
posilovat, zároveň by si však každá měla v 
rámci jednotného integrovaného přístupu 
udržet svůj vlastní cíl; domnívá se tedy, že 
si všechny cíle musí být rovny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
výraznou koncepcí, která by měla 
poskytnout značnou přidanou hodnotu pro 
hospodářskou a sociální soudržnost; 
zdůrazňuje, že všechny tři složky 
soudržnosti (hospodářská, sociální 
a územní) by se měly navzájem doplňovat 
a posilovat, zároveň by si však každá měla 
v rámci jednotného integrovaného přístupu 
udržet svůj vlastní cíl; domnívá se tedy, že 
by si všechny cíle měly být rovny;

12. domnívá se, že územní soudržnost je 
koncepcí, která by měla poskytnout 
značnou přidanou hodnotu pro 
hospodářskou a sociální soudržnost; 
dávající odpověď na vzniklé problémy;
zdůrazňuje, že všechny tři složky 
soudržnosti (hospodářská, sociální 
a územní) by se měly navzájem doplňovat 
a posilovat, zároveň by si však každá měla 
v rámci jednotného integrovaného přístupu 
udržet svůj vlastní cíl; domnívá se tedy, že 
by si všechny cíle měly být rovny;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 84
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že koncepce územní 
soudržnosti naráží v praxi často na rozdíly 
mezi veřejnými orgány na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, a že tato 
zeměpisná a správní omezení nemusí 
nutně odpovídat území, které je pro zásah 
vhodné; žádá Komisi a členské státy, aby 
při zohledňování základních relevantních 
regionů přihlížely především k potřebám 
občanů a aby byly vedeny snahou řešit 
otázky, které jsou pro běžný život občanů 
zásadní, např. spádové oblasti 
a zaměstnanost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. tvrdí, že účelem územní soudržnosti 
je poskytnout občanům rovnocenné 
možnosti, pokud jde o kvalitu života 
a životní podmínky, a ponechat přitom na 
každém z území Společenství, aby těmto 
občanům zajistila spravedlivý – či 
dokonce rovný – přístup 
k infrastrukturám a ke službám veřejného 
zájmu a ke službám „základního“ 
obecného hospodářského zájmu, 
a umožnila jim tak, aby žili důstojně, tedy 
podle životního standardu 21. století;

Or. es
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Pozměňovací návrh 86
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že pojem územní 
soudržnosti se opírá o zásadu solidarity –
konkrétně územní soudržnosti – a že 
vyžaduje uplatnění nástrojů 
k vyrovnávání rozdílů mezi členskými 
státy, mezi regiony a uvnitř jednotlivých 
regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá závěry výzkumu provedeného sítí 
ESPON ohledně scénářů budoucího 
rozvoje evropského území do roku 2030, 
jež poskytují konkrétní údaje stimulující 
politickou debatu o podobě EU a 
vnitrostátních politikách, aby mohly být 
vytvořeny správné nástroje, které zabrání 
polarizaci a úbytku populace na území 
EU a vytvoří co nejlepší podmínky pro 
kvalitní život jejích občanů;

13. vítá závěry výzkumu provedeného sítí 
ESPON ohledně scénářů budoucího 
rozvoje evropského území do roku 2030, 
jež poskytují konkrétní údaje stimulující 
politickou debatu o podobě EU a 
vnitrostátních politikách, aby mohly být 
vytvořeny správné nástroje, které umožní 
čelit novým výzvám majícím značný 
územní dopad, např. demografické změně, 
soustředění obyvatel ve městech, 
migračním proudům, změně klimatu a 
vytvoří co nejlepší podmínky pro kvalitní 
život jejích občanů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 88
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá závěry výzkumu provedeného sítí 
ESPON ohledně scénářů budoucího 
rozvoje evropského území do roku 2030, 
jež poskytují konkrétní údaje stimulující 
politickou debatu o podobě EU a 
vnitrostátních politikách, aby mohly být 
vytvořeny správné nástroje, které zabrání 
polarizaci a úbytku populace na území EU 
a vytvoří co nejlepší podmínky pro kvalitní 
život jejích občanů;

13. vítá závěry výzkumu provedeného sítí 
ESPON ohledně scénářů budoucího 
rozvoje evropského území do roku 2030, 
jež poskytují konkrétní údaje stimulující 
politickou debatu o podobě EU a 
vnitrostátních politikách, aby mohly být 
vytvořeny správné nástroje, které zabrání 
polarizaci a úbytku populace na území EU 
a vytvoří co nejlepší podmínky pro kvalitní 
život jejích občanů; rovněž vítá vydání 
dokumentu Komise „Regiony 2020: 
hodnocení budoucích výzev pro regiony 
EU“; 

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
domnívá se v tomto ohledu, že centra 
excelence a střediska výzkumu a inovace 
mají naprosto zásadní význam pro 
hospodářský růst, vědecké objevy, 
technologické inovace a zaměstnanost a 
že by měla být podněcována silnější 
interakce a intenzivnější přenos znalostí 
mezi těmito centry a okolními regiony ;

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
občané i místní hospodářské subjekty 
získali rovný přístup ke službám veřejného 
zájmu a rovné šance na rozvoj bez ohledu 
na místo svého bydliště (článek 16 
Smlouvy); naléhavě žádá, aby se rámcové 
podmínky pro plnění těchto úkolů 
přizpůsobovaly místním potřebám a 
místním aktérům a aby se zlepšila jejich 
pružnost; vyzývá Komisi, aby analyzovala, 
zda má pro hospodářskou úspěšnost 
regionů rozhodující význam jednostranná 
podpora tzv. středisek výzkumu a inovace 
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nebo široce pojatá podpora malých a 
středních podniků; 

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
domnívá se v tomto ohledu, že centra 
excelence a střediska výzkumu a inovace 
mají naprosto zásadní význam pro 
hospodářský růst, vědecké objevy,
technologické inovace a zaměstnanost a že 
by měla být podněcována silnější interakce 
a intenzivnější přenos znalostí mezi těmito 
centry a okolními regiony ;

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
považuje za zásadní posilovat výzkum 
a všechny druhy inovací týkající se 
hospodářského rozvoje, vědecký výzkum, 
technologické i jiné inovace 
a zaměstnanost; zdůrazňuje, že by měla 
být podporována centra excelence 
a uskupení, stejně jako veškeré iniciativy 
veřejných orgánů a podnikových 
organizací zaměřené na inovace, včetně 
iniciativ vedených malými podniky 
a mikropodniky a v rámci takových 
podniků; vyzývá k posílení interakce 
a přenosu znalostí mezi těmito centry, 
univerzitami, organizacemi zastupujícími 
podniky a podniky včetně těch 
nejmenších;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
domnívá se v tomto ohledu, že centra 
excelence a střediska výzkumu a inovace 
mají naprosto zásadní význam pro 
hospodářský růst, vědecké objevy, 
technologické inovace a zaměstnanost a že 
by měla být podněcována silnější interakce 
a intenzivnější přenos znalostí mezi těmito
centry a okolními regiony ;

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; a 
zároveň se dále neprohlubovaly 
regionální rozdíly; domnívá se v tomto 
ohledu, že mimo jiné centra excelence 
a střediska výzkumu a inovace mohou mít
naprosto zásadní význam pro hospodářský 
růst, vědecké objevy, technologické 
inovace a zaměstnanost, pokud budou 
rovnoměrně umístěna na území EU a
bude zahájena silnější interakce 
a intenzivnější přenos znalostí mezi centry 
a okolními regiony;

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
domnívá se v tomto ohledu, že centra 
excelence a střediska výzkumu a inovace 
mají naprosto zásadní význam pro 
hospodářský růst, vědecké objevy, 
technologické inovace a zaměstnanost a že 
by měla být podněcována silnější interakce 
a intenzivnější přenos znalostí mezi těmito 
centry a okolními regiony;

14. zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů 
územní soudržnosti je zajištění toho, aby 
pokrok a růst dosažený na jednom 
konkrétním území přinášel prospěch 
celému regionu i celému území EU; 
domnívá se v tomto ohledu, že centra 
excelence a střediska výzkumu a inovace 
mají naprosto zásadní význam pro 
hospodářský růst, vědecké objevy, 
technologické inovace a zaměstnanost a že 
by měla být podněcována silnější interakce 
a intenzivnější přenos znalostí mezi těmito 
centry a okolními regiony; vyzývá Komisi, 
aby předložila hodnocení dopadů 
středisek výzkumu a inovace a center 
excelence na okolní oblasti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že významnou úlohu 
v procesu hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti hrají malé podniky 
a mikropodniky, zejména řemeslné 
podniky, které významně přispívají k růstu 
a zaměstnanosti; požaduje tedy, aby byla 
uplatňována politika aktivní podpory 
všech forem inovací těchto podniků, 
a vyzývá rovněž Komisi, aby vytvářela 
v souladu s Lisabonskou strategií 
příležitosti pro vzájemnou spolupráci 
podniků, veřejného sektoru, škol 
a univerzit, při vytváření regionálních 
inovačních center;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost; podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost; podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; v tomto ohledu zdůrazňuje, že pro 
zajištění „spravedlivého přístupu“ má 
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týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu ponechána 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům; domnívá se však, že do diskuse 
o územní soudržnosti by měly být zahrnuty 
otázky spravedlivého přístupu občanů ke 
službám;

zásadní význam nejen zeměpisná 
vzdálenost, ale i dostupnost a přístupnost; 
zastává názor, že do diskuse o územní 
soudržnosti by měly být zahrnuty otázky 
spravedlivého přístupu občanů ke službám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost; podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu ponechána 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům; domnívá se však, že do diskuse o 
územní soudržnosti by měly být zahrnuty 
otázky spravedlivého přístupu občanů ke 
službám;

15. zdůrazňuje, že liberalizace jednotného 
trhu může mít i negativní dopady na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost; podtrhuje význam veřejných 
služeb v souvislosti s udržitelným 
hospodářstvím a sociálním rozvojem a 
rovněž potřebu zajistit z pohledu sociálního 
i regionálního spravedlivý přístup ke 
službám veřejného zájmu; zastává názor, 
že s ohledem na zásadu subsidiarity a 
právní předpisy EU týkající se hospodářské 
soutěže by měla být odpovědnost za 
formulování, organizování, financování a 
sledování služeb veřejného zájmu 
ponechána vnitrostátním, regionálním a 
místním orgánům; domnívá se však, že do 
diskuse o územní soudržnosti by měly být 
zahrnuty otázky přiměřeného standardu 
zajišťujícího spravedlivý přístup občanů 
ke službám;

Or. de
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Pozměňovací návrh 96
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost; podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu ponechána 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům; domnívá se však, že do diskuse 
o územní soudržnosti by měly být zahrnuty 
otázky spravedlivého přístupu občanů ke 
službám;

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost; podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu, zejména veřejným 
vzdělávacím a zdravotnickým službám,
ponechána vnitrostátním, regionálním 
a místním orgánům; domnívá se však, že 
do diskuse o územní soudržnosti by měly 
být zahrnuty otázky spravedlivého přístupu 
občanů ke službám, zlepšení přeshraniční 
spolupráce v této oblasti a potřeba mít 
k dispozici jasnou a účinnou definici míry 
svobody členských států a orgánů územní 
samosprávy při vedení jejich povinností 
týkajících se veřejných služeb (přidělování 
finanční podpory, řízení veřejných 
zakázek atd.);

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost·podtrhuje význam 
veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu; zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu ponechána 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům; domnívá se však, že do diskuse 
o územní soudržnosti by měly být zahrnuty 
otázky spravedlivého přístupu občanů ke 
službám;·

15. zdůrazňuje zásadní přínos, který má 
jednotný trh pro hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost v případě, že funguje 
v zájmu evropských občanů; podtrhuje 
význam veřejných služeb v souvislosti 
s udržitelným hospodářstvím a sociálním 
rozvojem a rovněž potřebu zajistit 
z pohledu sociálního i regionálního 
spravedlivý přístup ke službám veřejného 
zájmu;·zastává názor, že s ohledem na 
zásadu subsidiarity a právní předpisy EU 
týkající se hospodářské soutěže by měla 
být odpovědnost za formulování, 
organizování, financování a sledování 
služeb veřejného zájmu ponechána 
vnitrostátním, regionálním a místním
orgánům; domnívá se však, že do diskuse 
o územní soudržnosti by měly být zahrnuty 
otázky spravedlivého přístupu občanů ke 
službám;·

Or. el

Pozměňovací návrh 98
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
hrají malé a střední podniky, 
mikropodniky a řemeslné podniky při 
dosahování konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti v jednotlivých územích, 
kde mají prvořadý význam pro zachování 
soudržnosti a hospodářské a sociální 
stability; považuje za zásadní, aby si 
budoucí politiky zaměřené na rozvoj 
území vytkly za cíl rozvíjet 
konkurenceschopnost všech podniků 
včetně těch, které působí na blízkých 
trzích a v tradičních sektorech, aniž by se 
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přitom zaměřovaly pouze na špičkové 
podniky nebo na rychle rostoucí podniky; 
výslovně žádá Komisi, aby dbala na přímé 
zapojení organizací, které zastupují různé 
kategorie malých a středních podniků, do 
procesu definování a uplatňování 
územních politik, a vyzývá členské státy 
a regiony, aby totéž činily na svých 
úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že územní soudržnost 
musí ve všech oblastech podléhat zásadě 
subsidiarity, protože regiony mají ty 
nejlepší předpoklady k rozhodování o tom, 
zda a kde mají být prostředky EU 
vynaloženy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. v tomto ohledu připomíná, že závěry 
Rady pro konkurenceschopnost ze dne 
1. prosince 2008 vyzývají členské státy 
a Komisi k tomu, aby „zajistily účinné 
provádění Small Business Act pro 
Evropu, a to na všech příslušných 
úrovních“,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat k 
harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy; domnívá se, že použití arbitrárně 
zvolených geografických faktorů bez 
ohledu na faktory socioekonomické 
neodpovídá poslání politiky soudržnosti a 
samo o sobě nemůže být vhodným 
měřítkem způsobilosti regionů k podpoře;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
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názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla zaměřit pozornost na 
vyrovnání rozdílů životní úrovně v těchto 
regionech, pokud jde o dostupnost 
různých služeb pro obyvatele, a klást větší 
důraz na propagaci regionů a jejich 
specifik; domnívá se, že propagace 
regionům pomůže přeměnit potenciál 
v hodnoty a skutečné možnosti a podnítí 
jejich rozvoj, což je důležité z úhlu 
pohledu Unie jako celku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy: tři zvláštní typy regionů, které 
stanovuje, horské oblasti, ostrovy a řídce 
osídlené oblasti, a další regiony, ze kterých 
uvádí pobřežní a nejvzdálenější regiony; 
soudí, že posledně uvedené regiony by se 
z důvodu soudržnosti měly stát v rámci 
územní soudržnosti samosprávnými 
jakožto nový typ územního celku: čtvrtý 
zvláštní typ regionu; konstatuje rovněž, že 
hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
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k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 104
Margie Sudre

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční, pobřežní, vzdálené 
a nejvzdálenější oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
hospodářský a sociální rozvoj, dostupnost 
a konkurenceschopnost, odmítá názor, že 
by měla být územní soudržnost politikou 
výhradně věnovanou řešení problémů 
těchto oblastí; domnívá se nicméně, že 
musí být zvláštní pozornost věnována 
rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
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čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku; 

čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že podobným problémům čelí i hraniční 
oblasti; odmítá názor, že by měla být 
územní soudržnost politikou výhradně
věnovanou řešení problémů těchto oblastí; 
domnívá se nicméně, že by měla být 
zvláštní pozornost věnována rozvoji těchto 
oblastí, aby se kompenzovala jejich 
znevýhodnění a aby jim bylo umožněno 
účinně přispívat k harmonickému rozvoji 
Unie jako celku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční a vzdálené oblasti čelí 
specifickým problémům v oblasti politiky, 
pokud jde o dostupnost, kvalitu a účinnost; 
odmítá názor, že by měla být územní 
soudržnost politikou výhradně věnovanou 
řešení problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 107
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy, 
nejvzdálenější regiony, odlehlá 
přeshraniční města, regiony postižené 
úbytkem obyvatelstva a řídce osídlené 
oblasti; konstatuje rovněž, že hraniční 
oblasti čelí specifickým problémům 
v oblasti politiky, pokud jde o dostupnost, 
kvalitu a účinnost; odmítá názor, že by 
měla být územní soudržnost politikou 
výhradně věnovanou řešení problémů 
těchto oblastí; domnívá se nicméně, že by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. es

Pozměňovací návrh 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost bez toho, 
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názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku; 

aniž by byl podceňován význam územní 
soudržnosti při řešení problémů těchto 
regionů; domnívá se, že by neměla být 
územní soudržnost politikou výhradně a 
pouze věnovanou řešení problémů těchto 
oblastí; domnívá se nicméně, že by měla 
být zvláštní pozornost věnována rozvoji 
těchto oblastí, aby se kompenzovala jejich 
znevýhodnění a aby jim bylo umožněno 
účinně přispívat k harmonickému rozvoji 
Unie jako celku;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Sérgio Marques

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, 
jimž čelí regiony se zvláštními 
geografickými rysy, jako jsou horské 
oblasti, ostrovy a řídce osídlené 
oblasti; konstatuje rovněž, že hraniční 
oblasti čelí specifickým problémům 
v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; 
odmítá názor, že by měla být územní 
soudržnost politikou výhradně 
věnovanou řešení problémů těchto 
oblastí; domnívá se nicméně, že by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění 
a aby jim bylo umožněno účinně 
přispívat k harmonickému rozvoji 
Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
nejvzdálenější regiony, o kterých 
pojednává bod 2 článku 299 Smlouvy o 
ES, a řídce osídlené oblasti; konstatuje 
rovněž, že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 110
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde o 
dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy a 
řídce osídlené oblasti; věří, že by se měla 
věnovat i zvláštnímu aspektu odlehlosti;
odmítá názor, že by měla být územní 
soudržnost politikou výhradně věnovanou 
řešení problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; vyjadřuje
názor, že by neměla být územní soudržnost 
politikou výhradně a pouze věnovanou 
oblastem s geografickými 
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nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;·

znevýhodněními; domnívá se nicméně, že 
by měla být zvláštní pozornost věnována 
rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku;·

Or. el

Pozměňovací návrh 112
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy 
a řídce osídlené oblasti; konstatuje rovněž, 
že hraniční oblasti čelí specifickým 
problémům v oblasti politiky, pokud jde 
o dostupnost, kvalitu a účinnost; odmítá 
názor, že by měla být územní soudržnost 
politikou výhradně věnovanou řešení 
problémů těchto oblastí; domnívá se 
nicméně, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku; 

16. konstatuje, že zelená kniha uznává 
konkrétní problémy v oblasti rozvoje, jimž 
čelí regiony se zvláštními geografickými 
rysy, jako jsou horské oblasti, ostrovy, 
ostrovní členské státy a řídce osídlené 
oblasti; konstatuje rovněž, že hraniční 
oblasti čelí specifickým problémům 
v oblasti politiky, pokud jde o dostupnost, 
kvalitu a účinnost; odmítá názor, že by 
měla být územní soudržnost politikou 
výhradně věnovanou řešení problémů 
těchto oblastí; domnívá se nicméně, že by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
rozvoji těchto oblastí, aby se 
kompenzovala jejich znevýhodnění a aby 
jim bylo umožněno účinně přispívat 
k harmonickému rozvoji Unie jako celku; 

Or. el

Pozměňovací návrh 113
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. doporučuje, aby byla politika 
soudržnosti EU prováděná v  různém 
rozsahu přijetím specifických opatření 
přizpůsobena potřebám nejvzdálenějších 
regionů tak, jak je stanoveno v bodu 3 
článku 299 Smlouvy o ES; požaduje, aby 
Komise navrhla politiku a trvalá a 
flexibilní opatření včetně příslušných 
finančních prostředků, která by se mohla 
uzpůsobit podle potřeb každého 
z nejvzdálenějších regionů, a která by 
přispěla k vyrovnání se s trvalými 
omezeními rozvoje, se kterými se tyto 
regiony setkávají;

Or. pt

Pozměňovací návrh 114
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná zvláštní povahu městských 
oblastí a skutečnost, že vysoká 
koncentrace obyvatel ve městech vytváří 
ve spojení s činností faktory, které jsou 
pro města nepříznivé, a sice přetížení 
dopravy, znečištění, sociální vyloučení 
a oblasti chudoby, což narušuje kvalitu 
života občanů, kteří ve městech žijí; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je přesvědčen, že územní soudržnost by 
se neměla omezovat pouze na dopady 
regionální politiky EU na území Evropy, 
ale měla by se rovněž zabývat územním 
aspektem jiných odvětvových politik 
Společenství, jež mají silný územní dopad; 
podtrhuje v rámci územní soudržnosti 
význam zlepšování součinnosti 
jednotlivých politik Společenství s cílem 
koordinovat a maximalizovat jejich 
praktický územní dopad; konstatuje 
nicméně, že veškeré politiky Společenství 
si vždy uchovají svou autonomii a že tento 
proces neznamená, že by některá politika 
byla podřízena jiné;

17. je přesvědčen, že územní soudržnost by 
se neměla omezovat pouze na dopady 
regionální politiky EU na území Evropy, 
ale měla by se rovněž zabývat územním 
aspektem jiných aktivit Společenství; 
podtrhuje v rámci územní soudržnosti 
význam zlepšování součinnosti 
jednotlivých politik Společenství s cílem 
koordinovat a maximalizovat jejich 
praktický územní dopad; konstatuje 
nicméně, že veškeré politiky Společenství 
si vždy uchovají svou autonomii a že tento 
proces neznamená, že by některá politika 
byla podřízena jiné;

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že definování priorit 
jednotlivých odvětvových politik na 
začátku každého období programování by 
měla předcházet prostorová analýza 
celého území EU;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 117
Grażyna Staniszewska

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. očekává, že výsledkem veřejných 
konzultací bude jednoznačná definice 
územní soudržnost, která bude společně 
schválena, sdílena a chápána všemi 
zainteresovanými stranami v této oblasti; 
domnívá se, že tato definice poskytne
jednoznačnost a transparentnost a měla by 
se zaměřit na přidanou hodnotu, kterou 
má územní soudržnost přinést v rámci 
politiky soudržnosti;

18. očekává, že výsledkem veřejných 
konzultací bude jednoznačná definice 
územní soudržnosti, která bude společně 
schválena, sdílena a chápána všemi 
zainteresovanými stranami v této oblasti; 
domnívá se, že tato definice by měla 
poskytnout jednoznačnost 
a transparentnost a nakonec by měl být 
vytvořen nástroj, který zamezí rostoucím 
rozdílům v rozvoji států i regionů, mimo 
jiné tím, že podmíní, aby vyspělá centra 
spolupracovala s okolními oblastmi při 
ucházení se o podporu z fondů EU, tím se 
všem obyvatelům Evropy zajistí stejně 
kvalitní život na jakémkoli území 
Společenství; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. očekává, že výsledkem veřejných 
konzultací bude jednoznačná definice 
územní soudržnost, která bude společně 
schválena, sdílena a chápána všemi 
zainteresovanými stranami v této oblasti; 
domnívá se, že tato definice poskytne 
jednoznačnost a transparentnost a měla by 
se zaměřit na přidanou hodnotu, kterou má 
územní soudržnost přinést v rámci politiky 
soudržnosti;

18. očekává, že výsledkem veřejných 
konzultací bude jednoznačná a dostatečně 
pružná definice územní soudržnosti, která 
bude společně schválena, sdílena a chápána 
všemi zainteresovanými stranami v této 
oblasti a bude zahrnovat veškerá specifika 
různých území EU; domnívá se, že tato 
definice poskytne jednoznačnost a 
transparentnost a měla by se zaměřit na 
přidanou hodnotu, kterou má územní 
soudržnost přinést do dosavadního rámce
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politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že budoucí definice 
územní soudržnosti by měla mít určitý 
počet ústředních prvků, včetně zásady, že 
územní soudržnost přesahuje rámec 
soudržnosti hospodářské a sociální a že 
její horizontální povaha a integrovaný 
přístup povzbuzuje činnost napříč 
územími a hranicemi; věří, že cílem 
územní soudržnosti je zajištění 
harmonického rozvoje územních celků 
s různými vlastnostmi a specifiky 
prostřednictvím podpory a ochrany jejich
specifických podmínek a jejich proměny 
v přednosti přispívající k rozvoji; 
zdůrazňuje, že jakákoliv budoucí definice 
by měla rovněž jasně vyjadřovat, že 
územní soudržnost by se měla v první řadě 
zaměřovat na řádnou správu a na to, aby 
evropští občané získávali spravedlivé 
příležitosti, pokud jde o životní podmínky 
a kvalitu života; 

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že je vhodné zvážit 
definici, která popisuje, že dosažení 
územní soudržnosti spočívá v eliminaci 
veškerých bariér a omezení rozvoje, 
protože snižují hospodářskou a sociální 
soudržnost v prostorovém uspořádání, za 
tím účelem zdůrazňuje nutnost 
odstraňovat bariéry v dopravě, propojovat 
vyspělá centra s ostatními oblastmi celého 
regionu, budovat spolupráci a 
meziregionální a přeshraniční propojení a 
rozvíjet síť spolupráce ve vědě a síť
propojení sféry výzkumu a rozvoje 
s byznysem; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 121
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. věří však, že každá taková definice 
musí umožňovat určení společných 
charakteristik různých společenství v EU 
a zhodnocení způsobů, jak by odvětvové a 
jiné politiky mohly být co nejlépe 
uzpůsobeny specifikům jejich postavení; 
v této souvislosti se domnívá, že by mělo 
být provedeno vyhodnocení územních 
předností všech území EU; věří, že by 
měly být vytvořeny společné definice úzce 
souvisejících pojmů jako „území“, 
„městská oblast“, „venkovská oblast“, 
„horské území“, „horská oblast“, 
„odlehlá oblast“ a dalších;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že k dosažení přidané 
hodnoty skrývající se v územní 
soudržnosti je nezbytné přesně vymezit 
specifika a silné a slabé stránky 
jednotlivých území; tato specifika mohou 
při uskutečňování politiky soudržnosti 
Evropské unie fungovat v souladu 
s principem dělby práce;

Or. hu

Pozměňovací návrh 123
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že územní soudržnost 
musí být zahrnuta do koncepce jednotné 
politiky soudržnosti EU, a nesmí vést 
k odvětvové roztříštěnosti politiky 
soudržnosti EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyjadřuje názor, že přidaná hodnota 
územního aspektu by měla spočívat 
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v investování především do takových 
potenciálů, které se stanou hybnou pákou 
rozvoje širšího území, aniž přestanou být 
podporovány regiony, které jsou na tom 
nejhůře;

Or. pl

Pozměňovací návrh 125
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. se domnívá, že nejprve je nutno 
přezkoumat, jakým způsobem je možné 
využití v současné době dostupných 
prostředků rozšířit také pro účely dosažení 
územní soudržnosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 126
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. s ohledem na to, že celek politik 
dotýkajících se daného území může na 
jediném území působit zároveň pozitivně i 
negativně, doporučuje, aby tyto vlivy byly 
analyzovány dle regionu odděleně pro 
jednotlivé politiky, díky čemuž by se 
odstranily prvky oslabující pozitivní dopad 
z důvodu nedostatečné koordinace;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 127
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. důrazně vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
bílou knihu o územní soudržnosti, k čemuž 
by mělo dojít po ukončení tohoto procesu 
konzultací; je přesvědčen o tom, že bílá 
kniha poslouží při ustálení pojmu územní 
soudržnost a že bude obsahovat ustanovení 
a politická opatření, jež by měla být 
zavedena v rámci legislativního balíčku 
týkajícího se strukturálních fondů pro 
období po roce 2013;

19. důrazně vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
bílou knihu o územní soudržnosti, k čemuž 
by mělo dojít po ukončení tohoto procesu 
konzultací; je přesvědčen o tom, že bílá 
kniha poslouží při jednoznačném 
zpřesnění pojmu územní soudržnost a 
přidané hodnoty ve vztahu k současné 
politice soudržnosti a že bude obsahovat 
ustanovení a politická opatření, která 
poslouží při řešení nastalých problémů a 
která by měla být zavedena v rámci 
legislativního balíčku týkajícího se 
strukturálních fondů pro období po roce 
2013;

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. důrazně vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
bílou knihu o územní soudržnosti, k čemuž 
by mělo dojít po ukončení tohoto procesu 
konzultací; je přesvědčen o tom, že bílá 
kniha poslouží při ustálení pojmu územní 
soudržnost a že bude obsahovat ustanovení 
a politická opatření, jež by měla být 
zavedena v rámci legislativního balíčku 
týkajícího se strukturálních fondů pro 
období po roce 2013; 

19. důrazně vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
bílou knihu o územní soudržnosti, k čemuž 
by mělo dojít po ukončení tohoto procesu 
konzultací; je přesvědčen o tom, že bílá 
kniha poslouží při ustálení pojmu územní 
soudržnost a že bude obsahovat konkrétní 
ustanovení a politická opatření, jež by měla 
být zavedena v rámci legislativního balíčku 
týkajícího se strukturálních fondů a 
souvisejícího finančního rámce pro 
období po roce 2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby vyrovnala podíl 
Lisabonské a Göteborské strategie na 
dosahování územní soudržnosti, a to 
v rámci přidělování z prostředků 
strukturálních fondů na období 2007–
2013; 

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. podtrhuje skutečnost, že za procesem 
konvergence jednotlivých zemí se může 
skrývat zvyšování rozdílů mezi regiony 
a uvnitř jednotlivých regionů; konstatuje 
také, že tyto regionální a subregionální 
rozdíly lze nalézt v nejrůznějších 
oblastech, např. v oblasti zaměstnanosti, 
produktivity, příjmů, úrovně vzdělání či 
inovačních schopností; zdůrazňuje rovněž 
úlohu, kterou při překonávání těchto 
problémů hraje územní spolupráce;

Or. es
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Pozměňovací návrh 131
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Bod odůvodnění Pozměňovací návrh

20a. doporučuje, aby se již nyní fungující 
mechanismus posuzování v Evropské 
komisi rozšířil také na územní aspekt;

Or. hu

Pozměňovací návrh 132
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že regionální 
konkurenceschopnost závisí do značné 
míry na produktivitě, na možnostech 
přístupu k trhům a na úrovni vzdělání 
pracovníků, přičemž v těchto oblastech se 
projevují větší rozdíly mezi jednotlivými 
regiony (nebo dokonce v rámci jednoho 
regionu) než mezi jednotlivými státy; 
konstatuje rovněž, že institucionální 
faktory jsou stále častěji považovány za 
prvky, které jsou pro 
konkurenceschopnost zásadní, neboť 
přinášejí sociální kapitál ve formě kultury 
podnikání a společných norem jednání, 
které usnadňují spolupráci 
a podnikatelskou činnost a zvyšují 
účinnost veřejné správy; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 133
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. bere v úvahu, že se jedná o novou 
koncepci, v souvislosti se spoluprací je 
zvláště důležité, aby se mezi zástupci 
různých sektorů rozvinula nejenom 
horizontální, ale také vertikální 
komunikace;

Or. hu

Pozměňovací návrh 134
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. v tomto smyslu tvrdí, že v některých –
nejen v rozvinutých regionech – , ale 
dokonce i v některých méně rozvinutých 
regionech se začínají hromadit mnohé 
problémy s významným územním 
dopadem na schopnost rozvoje těchto 
regionů: nízká míra hospodářského růstu, 
pokles produktivity a zaměstnanosti, 
stárnutí a úbytek obyvatelstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle v 
celoevropském měřítku, a to přinejmenším 
z důvodu přímého zapojení regionálních 
a místních orgánů do plánování 
a provádění příslušných programů 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce; v tomto ohledu zdůrazňuje 
rovněž význam přeshraniční dimenze 
a příslušných operačních programů 
evropské politiky sousedství;

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle 
v celoevropském měřítku, a to 
přinejmenším z důvodu přímého zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce; v tomto 
ohledu zdůrazňuje rovněž, že s vyhlídkou 
na rozšíření EU je nutno lépe koordinovat 
zásahy, které jsou zaměřeny na územní 
spolupráci obsahující vnější prvky 
přeshraniční spolupráce, se zeměmi 
podílejícími se na evropské politice 
sousedství (EPS), s Ruskou federací a se 
zeměmi sousedícími s nejvzdálenějšími 
regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle 
v celoevropském měřítku, a to 
přinejmenším z důvodu přímého zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce; v tomto ohledu 
zdůrazňuje rovněž význam přeshraniční 
dimenze a příslušných operačních 
programů evropské politiky sousedství; 

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle 
v celoevropském měřítku, a to 
přinejmenším z důvodu přímého zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce; v tomto ohledu 
zdůrazňuje rovněž význam přeshraniční 
dimenze a příslušných operačních 
programů evropské politiky sousedství; 
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věří však, že výše uvedené by nemělo být 
prováděno na úkor přímé podpory 
regionům v rámci ostatních dvou cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle 
v celoevropském měřítku, a to 
přinejmenším z důvodu přímého zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce; v tomto ohledu 
zdůrazňuje rovněž význam přeshraniční 
dimenze a příslušných operačních 
programů evropské politiky sousedství;

21. vyzývá k výraznému posílení cíle 
evropské územní spolupráce v příštím 
programovém období; je pevně přesvědčen 
o přidané hodnotě tohoto cíle 
v celoevropském měřítku, a to 
přinejmenším z důvodu přímého zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce; v tomto ohledu 
zdůrazňuje rovněž význam přeshraniční 
dimenze a příslušných operačních 
programů evropské politiky sousedství a 
integrovaného rozvoje povodí;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena jako horizontální 
princip, o nějž se opírají veškeré politiky 
a činnosti Společenství; je přesvědčen, že 
vývoj zásady udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí by měl být 

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena horizontálně a měly by
se o ni opírat veškeré politiky a činnosti 
Společenství; je přesvědčen, že vývoj 
zásady udržitelného rozvoje a ochrany 
životního prostředí by měl být příkladem 
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příkladem toho, jak začlenit územní 
soudržnost do budoucího vytváření 
veškerých příslušných politik Společenství;

toho, jak začlenit územní soudržnost do 
budoucího vytváření veškerých příslušných 
politik Společenství; zvláštní důraz musí 
být ve střednědobém a krátkodobém 
horizontu kladen na zajištění příležitostí 
rozvoje pro všechny územní celky a na 
zabezpečení přístupu občanů k základním 
sociálním, hospodářským a kulturním 
produktům; je přesvědčen, že horizontální 
rozměr územní soudržnosti by se neměl 
omezit pouze na obecný a abstraktní 
rámec hodnot; proto vyzývá Komisi, aby 
byly při jejím provádění použity jak 
prostředky plánování a realizace, tak i 
právní přepisy;·

Or. el

Pozměňovací návrh 139
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena jako horizontální 
princip, o nějž se opírají veškeré politiky 
a činnosti Společenství;·je přesvědčen, že 
vývoj zásady udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí by měl být 
příkladem toho, jak začlenit územní 
soudržnost do budoucího vytváření 
veškerých příslušných politik Společenství;

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena jako horizontální 
princip, o nějž se opírají veškeré politiky 
a činnosti Společenství;·je přesvědčen, že 
vývoj zásady udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí by měl být 
příkladem toho, jak začlenit územní 
soudržnost do budoucího vytváření 
veškerých příslušných politik Společenství;
vyzývá Komisi, aby ihned započala 
meziresortní konzultace (inter-service 
consultation), a aby včas podnikla 
všechny nezbytné kroky vedoucí 
k převedení koordinace odvětvových 
politik jednotlivých zemí do legislativních 
návrhů;·

Or. el
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Pozměňovací návrh 140
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena jako horizontální 
princip, o nějž se opírají veškeré politiky 
a činnosti Společenství; je přesvědčen, že 
vývoj zásady udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí by měl být 
příkladem toho, jak začlenit územní 
soudržnost do budoucího vytváření 
veškerých příslušných politik Společenství;

22. zastává názor, že územní soudržnost by 
měla být rozvíjena jako horizontální 
princip, o nějž se opírají veškeré politiky 
a činnosti Společenství; je přesvědčen, že 
vývoj zásady udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí by měl být 
příkladem toho, jak začlenit územní 
soudržnost do budoucího vytváření 
veškerých příslušných politik Společenství, 
vzhledem k tomu, že aspekt soudržnosti se 
musí objevit ve všech oblastech politiky; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 141
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že změna klimatu 
bude mít na územní soudržnost značný 
vliv, který se však bude v jednotlivých 
regionech lišit; přírodní pohromy, jako 
lesní požáry, sucho a povodně, budou 
častější a závažnější a budou vyžadovat 
různé reakce podle toho, který 
z evropských regionů zasáhnou; domnívá 
se, že politika soudržnosti EU musí být 
ohleduplná k otázkám klimatu, avšak 
připomíná, že možnosti, kterých může 
politika soudržnosti v této oblasti využít, 
jsou omezené; je přesvědčen, že boj proti 
změně klimatu musí být začleněn i do 
dalších politik Společenství;
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Or. es

Pozměňovací návrh 142
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vzhledem k tomu, že neexistence 
koordinace mezi různými politikami může 
významně pozdržet uskutečňování cílů, a 
vést tak k vícenákladům, upozorňuje na 
důležitost toho, aby se cíle vytyčené 
v rámci územní soudržnosti realizovaly 
v rámci současných administrativních a 
institucionálních kruhů a aby nenarůstalo 
další byrokratické zatížení, čímž by se 
výrazně zlepšila efektivnost nákladů a 
zaměření na výsledek;

Or. hu

Pozměňovací návrh 143
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že přes rozdílnou 
dynamiku rozvoje na různých územích 
EU všechna tato území potřebují ucelené 
strategie rozvoje zahrnující řadu odvětví 
rozvoje, a že je tedy nezbytné lépe 
integrovat různé finanční zdroje i veřejně 
politická opatření na úrovni EU a 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. připomíná, že v každém stadiu 
uplatňování a hodnocení politiky 
soudržnosti musí být zohledněna hlediska 
rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, 
stejně jako zvláštní potřeby zdravotně 
postižených osob a starších osob;

Or. es

Pozměňovací návrh 145
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. konstatuje, že v kontextu územní 
soudržnosti HDP zůstane pravděpodobně i 
nadále kritériem způsobilosti regionů pro 
strukturální financování v rámci cíle 
„konvergence“, ale že s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, zohlednit 
rozdílná územní specifika a rozdělování 
finančních prostředků v těchto regionech, 
je třeba používat dodatečné kvalitativní 
ukazatele; zdůrazňuje potřebu vytvoření 
takovýchto ukazatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Gerardo Galeote

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává 
i nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s  cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje své znepokojení skutečností, že 
za nepopiratelným pokrokem, jehož bylo 
dosaženo, pokud jde o konvergenci mezi 
jednotlivými zeměmi, se často skrývají 
stále se zvětšující rozdíly mezi regiony 
i uvnitř těchto regionů; trvá tedy na tom, 
že je nutno důkladně zvážit, zda je vhodné, 
aby byl HDP jediným kritériem 
způsobilosti pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika a 
chránit přírodní zdroje; zdůrazňuje 
nicméně, že HDP zůstává i nadále 
ústředním kritériem k ohraničení rozsahu 
podpory; opakuje požadavek, aby bylo 
prozkoumáno, která další kritéria 
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k popisu situace regionů by měla být 
přibrána;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní 
specifika;·zdůrazňuje nicméně, že HDP 
zůstává i nadále jediným kritériem
způsobilosti pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;·

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní 
specifika;·zdůrazňuje nicméně, že HDP 
jako kritérium způsobilosti pro získání 
finanční pomoci ze strukturálních fondů 
není postačující a musí být doplněn o 
ukazatele, které obsahují hospodářské, 
sociální a územní prvky; vyzývá Komisi, 
aby bez zbytečného odkladu vypracovala 
potřebné studie týkající se možnosti 
vytvoření nových, spolehlivých ukazatelů 
a způsobu jejich začlenění do systému 
hodnocení regionálních disparit; 

Or. el

Pozměňovací návrh 149
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
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vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává
i nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP má zůstat
i nadále důležitým kritériem způsobilosti 
regionů pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů; i když kritérium 
vyžaduje doplnění dodatečných prvků; za 
tím účelem zdůrazňuje nutnost vypracovat 
nové ukazatele, jako jsou: sociální údaje 
(míra nezaměstnanosti), údaje o centru 
(emise CO2), dostupnost služeb, 
dostupnost velkých měst a hlavních 
dopravních uzlů, ukazatele informační 
společnosti, polycentrismus, hustota 
zalidnění, rozdílnost HDP sousedních 
oblastí atd.;

Or. pl

Pozměňovací návrh 150
Ambroise Guellec

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje, že tyto dodatečné ukazatele se 
musí opírat o HDP, který by v budoucnosti 
neměl být jediným kritériem způsobilosti 
pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 151
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat 
dodatečné kvalitativní ukazatele s cílem 
zlepšit vytváření a provádění 
odpovídajících politik na nejnižší 
úrovni, přičemž je nutné zohlednit 
rozdílná územní specifika; zdůrazňuje 
nicméně, že HDP zůstává i nadále
jediným kritériem způsobilosti pro
získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat 
dodatečné kvalitativní ukazatele s cílem 
zlepšit vytváření a provádění 
odpovídajících politik na nejnižší 
úrovni, přičemž je nutné zohlednit 
rozdílná územní specifika; 
poznamenává, že HDP je jediným 
kritériem způsobilosti pro získání 
finanční pomoci ze strukturálních 
fondů; soudí však, že k tomuto účelu 
musí být použity rovněž doplňkové 
kvalitativní ukazatele;

Or. pt

Pozměňovací návrh 152
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem způsobilosti pro
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem pro určení 
způsobilosti regionů podle cíle 1 
(konvergence); 

Or. en



AM\757960CS.doc 85/109 PE416.601v01-00

CS

Pozměňovací návrh 153
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává 
i nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává 
i nadále hlavním kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 154
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní 
specifika;·zdůrazňuje nicméně, že HDP 
zůstává i nadále jediným kritériem 
způsobilosti pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele a kritéria s cílem 
zlepšit vytváření a provádění 
odpovídajících politik na nejnižší úrovni, 
přičemž je nutné zohlednit rozdílná územní 
specifika;·zdůrazňuje nicméně, že HDP 
zůstává i nadále jediným kritériem 
způsobilosti pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů; tyto ukazatele musí 
zohledňovat to, že celkový HDP 
jednotlivých států není rozdělován všem 
jejím občanům rovnoměrně; proto by se 
pro výpočet reálného HDP na hlavu 
v každém státě či regionu měla brát 
v úvahu kupní síla platů občanů uvedená 
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v paritě kupní síly ( purchasing power 
parity), což jsou údaje, které již 
shromáždil Evropský statistický 
úřad;srovnání regionů by mělo být vždy 
na úrovni parity kupní síly, která je 
odrazem reálné ekonomiky; připomíná, že 
na paritu kupní síly odkazuje i 5. zpráva 
Komise o pokroku v oblasti hospodářské a 
sociální soudržnosti;·

Or. el

Pozměňovací návrh 155
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává i 
nadále jediným kritériem způsobilosti pro 
získání finanční pomoci ze strukturálních 
fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
v tomto ohledu připomíná, že pokud by 
byla tato kvantitativní databáze 
vypracována na úrovni NUTS III nebo na 
nižší úrovni, umožnilo by to přesněji 
definovat jednotlivé potřeby a lépe rozvíjet 
subregionální potenciál, obdobně jako 
jsou rozdíly uvnitř měst posuzovány na 
základě jednotlivých čtvrtí; zdůrazňuje 
nicméně, že HDP zůstává i nadále jediným 
kritériem způsobilosti pro získání finanční 
pomoci ze strukturálních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP zůstává 
i nadále jediným kritériem způsobilosti 
pro získání finanční pomoci ze 
strukturálních fondů;

23. zdůrazňuje, že je třeba v kontextu 
územní soudržnosti propracovat dodatečné 
kvalitativní ukazatele s cílem zlepšit 
vytváření a provádění odpovídajících 
politik na nejnižší úrovni, přičemž je nutné 
zohlednit rozdílná územní specifika; 
zdůrazňuje nicméně, že HDP jako 
kritérium způsobilosti pro získání finanční 
pomoci ze strukturálních fondů není 
postačující a musí být doplněn o 
ukazatele, které obsahují hospodářské, 
sociální a územní prvky; vyzývá Komisi, 
aby ihned vypracovala potřebné studie 
týkající se možnosti vytvoření nových, 
spolehlivých ukazatelů a způsobu jejich 
začlenění do systému hodnocení 
regionálních disparit;

Or. el

Pozměňovací návrh 157
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. podtrhuje, že je nutno mít k dispozici 
vhodné nástroje, které umožní zohlednit 
ve veřejných politikách územní odlišnosti, 
např. dostupné ukazatele týkající se 
příjmu na hlavu, které umožní zohlednit 
přesuny (což ukazatel HDP/obyvatele 
nedokáže), daňová kapacita, dostupnost 
různých služeb (doprava, zásobování 
energií, zdravotnictví, školství), nebo 
dokonce vytvořit syntetické ukazatele 
lidského rozvoje;

Or. es
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Pozměňovací návrh 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, do 
jaké míry může k vyrovnávání vnitřních 
rozdílů v rozvoji oblastí NUTS II přispět 
budoucí omezení rozsahu podpory na 
úroveň NUTS III; 

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vzhledem k tomu, že cílem politiky 
soudržnosti je sjednocení úrovně kvality 
života občanů Evropské unie na celém 
území Unie, považuje za nezbytné, aby se 
využívaly ukazatele, které dokážou úroveň 
kvality života měřit;

Or. hu

Pozměňovací návrh 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že u regionů způsobilých 
podle cíle „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ již 
mohou být používány i jiné ukazatele než 
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HDP, a zdůrazňuje, že by mezi ně mělo 
patřit i označení oblasti jako horské, 
ostrovní, odlehlé nebo řídce osídlené;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. rovněž se domnívá, že k lepšímu 
zacílení financování může být vhodné 
přehodnotit úrovně územních statistických 
jednotek, na kterých se posuzuje 
způsobilost;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je přesvědčen, že pokud má být 
zlepšena koordinace územního dopadu 
odvětvových politik Společenství, je třeba, 
aby byly tyto dopady lépe pochopeny a 
měřeny; naléhavě proto vyzývá Komisi, 
aby pokročila s posouzením územního 
dopadu těchto politik; očekává, že Komise 
rovněž navrhne konkrétní způsoby, jak 
dosáhnout součinnosti mezi těmito 
územními a odvětvovými politikami;

24. je přesvědčen, že pokud má být 
zlepšena koordinace územního dopadu 
odvětvových politik Společenství, je třeba, 
aby byly tyto dopady lépe pochopeny a 
měřeny; naléhavě proto vyzývá Komisi, 
aby pokročila s posouzením územního 
dopadu těchto politik; očekává, že Komise 
rovněž navrhne konkrétní způsoby, jak 
dosáhnout součinnosti mezi těmito 
územními a odvětvovými politikami; 
zdůrazňuje, že díky evropským politikám, 
zejména politice soudržnosti, započal 
proces změny řízení: řízení se ze systému, 
který byl v mnoha případech 
centralizovaný a izolovaný (v oblasti 
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zeměpisné i odvětvové), změnilo ve 
víceúrovňový systém, který se vyznačuje 
stále vyšší měrou integrace; v tomto 
ohledu připomíná, že iniciativy 
Společenství, např. URBAN I a II pro 
městské čtvrti a LEADER pro venkovské 
oblasti, prokázaly kvalitu svých 
metodologií, která je mimo jiné 
charakterizována integrovaným přístupem 
zaměřeným na úroveň meziodvětvovou, 
územní a „zdola nahoru“; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá všechny evropské subjekty, 
veřejné samosprávní orgány, státy 
a občany, aby zavedli takový systém 
územního řízení, který překoná tradiční 
správní a právní modely a zaměří se na:
- spolupráci různých subjektů, jichž se 
týká otázka vyřešení určité potřeby 
občanů-uživatelů na území, kde tato 
potřeba vzniká,  a na 
- soudržné a účinné jednání, které 
vyžaduje používání uznávaných metod,
např. řízení projektů, a využívání různých 
stávajících způsobů právní podpory 
spolupráce; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá, aby měly přednost takové 
politiky, které podporují skutečný 
polycentrický rozvoj jednotlivých území 
a tím snižují tlak, který nesou hlavní 
města, a podporují vznik vedlejších 
středisek; v tomto ohledu se domnívá, že 
nelze opomíjet podporu venkovských 
oblastí ani významnou úlohu, kterou hrají 
malá a středně velká města nacházející se 
v těchto oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na zavedení územních prvků do 
strategického posuzování vlivu na životní 
prostředí tak, aby byly přiměřeně 
zohledňovány územní dopady programů, 
plánů a projektů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. opětovně žádá Komisi, aby provedla 
zvláštní analýzu, která se bude týkat nejen 
dopadu a účinnosti strukturálních fondů 
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a evropských politik zaměřených na malé 
a střední podniky v regionech, ale 
i správních a finančních problémů, 
s nimiž se tyto podniky potýkají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné 
strategie EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 
potřebám a výhodám těchto území;

25. zdůrazňuje, že územní spolupráce 
oblastí sdílejících společný přírodní 
prostor, například pobřeží, povodí nebo 
pohoří, představuje účelnou a slibnou 
strategii územní soudržnosti, která musí 
být dále rozvíjena a podporována, neboť 
příslušným regionům dodává potřebné 
hospodářské a ekologické impulsy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 
potřebám a výhodám těchto území;

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by měla 
zdůrazňovat územní dosah politiky 
soudržnosti a měla by se zabývat tím, jak 
přizpůsobit politiky Společenství 
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specifickým potřebám a výhodám těchto 
území;

Or. pl

Pozměňovací návrh 169
Stavros Arnaoutakis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 
potřebám a výhodám těchto území;·

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 
potřebám a výhodám těchto území; 
zdůrazňuje, že provádění takové strategie 
je nezbytnou podmínkou pro hospodářský 
a sociální rozvoj těchto regionů v rámci 
územní soudržnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 

25. znovu opakuje svůj dlouhodobý 
požadavek na vytvoření souhrnné strategie 
EU pro regiony se zvláštními 
geografickými rysy, která by jim umožnila 
lépe řešit problémy, jimž čelí; je 
přesvědčen, že strategie EU by se měla 
rovněž zabývat tím, jak přizpůsobit 
politiky Společenství specifickým 
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potřebám a výhodám těchto území; potřebám a výhodám těchto území;
zdůrazňuje, že provádění takové strategie 
je nezbytnou podmínkou pro rozvoj těchto 
regionů v rámci územní soudržnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 171
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. podtrhuje přetrvávající regionální 
rozdíly v dostupnosti a spojení mezi 
centrem a okrajovými oblastmi, které jsou 
důsledkem zeměpisných a strukturálních 
znevýhodnění, nízkých investic do 
dopravních infrastruktur, nedostatečné 
diverzifikace možných dopravních uzlů, 
nedostatku veřejných služeb, např. 
školství a zdravotnictví atd.; zejména 
uvádí zásadní překážky týkající se 
dostupnosti horských regionů a ostrovů, 
vzdálených a nejvzdálenějších regionů 
a odlehlých pohraničních měst, řídce 
osídlených regionů a regionů postižených 
úbytkem obyvatelstva; žádá orgány 
Společenství, členské státy a orgány 
regionální a místní správy, aby přijaly 
konkrétní opatření ke snížení rozdílů mezi 
regiony, které jsou z územního hlediska 
dostupné, a regiony znevýhodněnými 
z hlediska struktury, a aby podporovaly 
potenciál, atraktivitu a udržitelný rozvoj 
těchto regionů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 172
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. ve světle výsledků analýzy operačních 
programů, které byly spolufinancovány 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
na období 2007–2013, vyzývá Komisi, 
členské státy a orgány pověřené řízením 
strukturálních fondů, aby uplatňovaly 
řádnou správu měst, zejména tak, že 
budou využívat technické podpory 
zaměřené na udržitelný rozvoj měst nebo 
že budou pověřovat některými činnostmi 
místní/městské samosprávy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že vedle územní 
spolupráce patří mezi směrodatné 
evropské činnosti ovlivňující územní 
plánování členských států také provádění 
soustavy Natura 2000, včetně propojování 
přírodních oblastí do sítí; vyzývá členské 
státy, aby do svého územního plánování 
začlenily především evropské zásady 
polycentrického rozvoje a partnerství mezi 
městy a zeměmi;

Or. de
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Pozměňovací návrh 174
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. upozorňuje na to, že k účinnému 
uskutečnění je zapotřebí vícestupňové 
strategie, která musí směřovat k tomu, aby 
se na všechny regiony nevztahoval jediný 
společný plán a aby Evropská unie pouze 
ukazovala směr k vypracování územních 
strategií, jež budou zrcadlit konkrétní 
specifika;

Or. hu

Pozměňovací návrh 175
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje nutnost koordinovaných 
a komplexních strategií EU na podporu 
rozvoje městských a venkovských oblastí, 
které ji umožní společné řešení problémů 
a výzev, kterým čelí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. zdůrazňuje, že pojem územní 
soudržnosti je nutno vymezit konkrétněji, 
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dle cílů definovaných na místní úrovni;

Or. hu

Pozměňovací návrh 177
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje závažnost problému, 
kterým je úbytek obyvatelstva v mnohých 
územích Evropské unie a který s sebou 
nese stárnutí obyvatelstva, ztrátu lidského 
kapitálu, úniky kapitálu, vyšší náklady na 
služby atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Gábor Harangozó

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje nutnost řešit v rámci 
územní soudržnosti rostoucí rozdíly uvnitř 
regionů v řadě oblastí Unie a vytvořit 
strategii pro nejvíce znevýhodněné oblasti 
trpící územním a sociálním vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že členské státy si musí 
zachovat volnost v určování obsahu svých 
politik územní soudržnosti; proto má za 
to, že jedním z prostředků dalšího rozvoje 
spolupráce v rámci územní politiky EU by 
mohla být otevřená koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Pedro Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. upozorňuje na situaci regionů, které 
ačkoli patří mezi nejchudší v EU-15, 
zůstaly nyní vyloučeny ze skupiny 
nejchudších regionů z EU-27, pouze a 
výlučně ze statistických důvodů; 
doporučuje, aby specifické situaci těchto 
regionů byla věnována zvláštní pozornost, 
neboť u nich došlo v současném 
finančním rámci ke krácení finančních 
prostředků; domnívá se, že tato záležitost 
musí být znovu posouzena tak, aby 
regiony postižené tímto tak zvaným 
„statistickým efektem” obdržely znovu 
stejný stupeň podpory, který by obdržely, 
pokud by kritérium způsobilosti vycházelo 
z referenční hodnoty EU-15;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 181
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. požaduje, aby se cíle územní agendy 
EU a Lipské charty promítly do přijetí 
konkrétního akčního programu 
zaměřeného na lepší začlenění územního 
rozměru do všech veřejných, regionálních 
a místních politik a do politik 
Společenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 182
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. opakovaně vyzývá členské státy, aby 
pořádaly v rámci Rady zvláštní zasedání 
ministrů pověřených politikou 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. žádá Komisi, aby vyřešila závažný 
problém, jímž jsou nekontrolované 
urbanizační procesy, které mohou 
v omezeném prostoru vést ke vzniku 
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nerovnováhy v oblasti demografie, 
hospodářství, společnosti, dopravy 
a životního prostředí a zapříčinit vytváření 
příměstských čtvrtí a úbytek obyvatelstva 
ve venkovských oblastech vzdálených od 
měst; 

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28.s velkým zájmem konstatuje, že v páté 
zprávě o pokroku jsou poprvé konkrétně 
zmíněny „přechodové regiony“, které jsou 
uvedeny mezi regiony cíle „konvergence“ 
a regiony cíle „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“; 
uznává, že je třeba věnovat se těmto 
regionům, které jsou v současnosti 
zařazovány do či vyřazovány z těchto dvou 
cílů, samostatně; vyzývá Komisi, aby 
v rámci územní soudržnosti vytvořila 
komplexnější systém postupné přechodové 
pomoci regionům, které již brzy překročí 
mez 75 % HDP, s cílem zajistit jim 
jednoznačnější status a větší zabezpečení 
v rámci jejich rozvoje;

28. s velkým zájmem konstatuje, že v páté 
zprávě o pokroku jsou poprvé konkrétně 
zmíněny „přechodové regiony“, které jsou 
uvedeny mezi regiony cíle „konvergence“ 
a regiony cíle „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“; 
uznává, že je třeba věnovat se těmto 
regionům, které jsou v současnosti 
zařazovány do či vyřazovány z těchto dvou 
cílů, samostatně; vyzývá Komisi, aby 
v rámci územní soudržnosti vytvořila 
komplexnější systém postupné přechodové 
pomoci regionům, které již brzy překročí 
mez 75 % HDP, s cílem zajistit jim 
jednoznačnější status a větší zabezpečení 
v rámci jejich rozvoje; domnívá se, že by 
mělo být zváženo přiznání podpory 
přechodným regionům, vzhledem 
k prohlubujícím se rozdílům mezi 
hlavními městy a zbylým územím regionů 
by byla předurčena těm NUT 3, které mají 
méně než 75 % průměrného HDP EU;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 185
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje význam přechodných 
finančních nástrojů pro tzv. „phasing in“ 
a „phasing out“ pro regiony a pro státy, 
které nevyužívají prostředky z fondu 
soudržnosti, s cílem konsolidovat 
dosažené stupně konvergence;

Or. es

Pozměňovací návrh 186
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, 
budou od počátku zapojeny do plánování a 
provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území;

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude záviset na regionálních a 
místních orgánech a rovněž na tom, aby 
byly zainteresované strany od počátku 
zapojeny do plánování a provádění 
rozvojových strategií jednotlivých území, 
což by mělo zajišťovat provázanost mezi 
opatřeními na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování a 
provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území;

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, zejména z řad 
hospodářských a sociálních partnerů,
které mohou poskytnout komplexní pohled 
a chápání potřeb a specifik konkrétního 
území, budou od počátku zapojeny do 
plánování a provádění rozvojových 
strategií jednotlivých území; žádá Komisi 
a členské státy, aby v regionech podpořily 
vytváření a fungování výborů 
a pracovních skupin, na nichž se budou 
podílet veřejné orgány a dotyčné subjekty, 
s cílem definovat způsoby budoucí 
spolupráce a dohodnout se na příštích 
strategiích rozvoje příslušných území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování a 
provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území;

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování a 
provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území; v této souvislosti 
vyzývá Komisi, aby sestavila pokyny 
usnadňující členským státům a místním 
orgánům konkrétní provádění 
integrovaného přístupu, aby se nejlépe 
využila součinnost a vzájemné doplňování 
mezi územními a odvětvovými politikami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování 
a provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území;

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování 
a provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území, vyzývá Komisi, aby 
stanovila zásady řízení a partnerství, které 
budou vstupními podmínkami pro 
přiznání fondů, a vypracovala nástroje 
pro uplatňování těchto zásad s ohledem 
na výdaje, které by si to vyžádalo;

Or. pl

Pozměňovací návrh 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování a
provádění rozvojových strategií 
jednotlivých území;

29. domnívá se, že přijetí integrovaného 
přístupu bude mít větší šanci na úspěch, 
pokud regionální a místní orgány a 
partneři podle článku 11 nařízení o 
obecných ustanoveních pro strukturální 
fondy a Fond soudržnosti a rovněž 
zainteresované strany, které mohou 
poskytnout komplexní pohled a chápání 
potřeb a specifik konkrétního území, budou 
od počátku zapojeny do plánování,
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provádění, sledování a hodnocení 
rozvojových strategií a operačních 
programů jednotlivých území a výběru 
projektů; požaduje, aby se integrovaný 
přístup stal závaznou podmínkou pro 
získání podpory;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že účinnost projektů 
prováděných na úrovni členských států, 
respektive na místní úrovni, by také bylo 
třeba hodnotit z hlediska toho, nakolik 
přispěly k soudržnosti a tím zároveň také 
ke zlepšení kvality života ;

Or. hu

Pozměňovací návrh 192
Grażyna Staniszewska

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. uznává, že územní soudržnost zavádí 
některé nové náměty týkající se zlepšení 
řízení politiky soudržnosti; souhlasí 
s názorem, že různé problémy vyžadují 
odlišné územní úrovně, a že je proto 
vytvoření skutečného partnerství mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do regionálního a místního rozvoje na 
různých úrovních základním předpokladem 
pro plánování územní soudržnosti, 

30. uznává, že územní soudržnost má 
zavádět zlepšení řízení politiky 
soudržnosti; souhlasí s názorem, že různé 
problémy vyžadují odlišné územní úrovně, 
a že je proto vytvoření skutečného 
partnerství mezi všemi zúčastněnými 
stranami zapojenými do regionálního 
a místního rozvoje na různých úrovních 
základním předpokladem pro plánování 
územní soudržnosti, a vyzývá Komisi 
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a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly veškeré úsilí k vytvoření takovéto 
víceúrovňové územní správy; domnívá se, 
že územní soudržnost by měla spočívat 
v určení náležité územní úrovně pro 
jednotlivé politiky či opatření;

a členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí 
k vytvoření takovéto víceúrovňové územní 
správy; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 193
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. uznává, že územní soudržnost zavádí 
některé nové náměty týkající se zlepšení 
řízení politiky soudržnosti; souhlasí 
s názorem, že různé problémy vyžadují 
odlišné územní úrovně, a že je proto 
vytvoření skutečného partnerství mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do regionálního a místního rozvoje na 
různých úrovních základním 
předpokladem pro plánování územní 
soudržnosti, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vyvinuly veškeré úsilí 
k vytvoření takovéto víceúrovňové územní 
správy; domnívá se, že územní soudržnost 
by měla spočívat v určení náležité územní 
úrovně pro jednotlivé politiky či opatření;

30. uznává, že územní soudržnost zavádí 
některé nové náměty týkající se zlepšení 
řízení politiky soudržnosti; souhlasí 
s názorem, že různé problémy vyžadují 
odlišné územní úrovně, a že je proto 
vytvoření skutečného partnerství mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do regionálního a místního rozvoje, a to na
úrovni evropské, vnitrostátní, regionální 
i místní, základním předpokladem pro 
plánování územní soudržnosti, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyvinuly 
veškeré úsilí k vytvoření takovéto 
víceúrovňové územní správy; domnívá se, 
že územní soudržnost by měla spočívat 
v určení náležité územní úrovně pro 
jednotlivé politiky či opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Elspeth Attwooll

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. uznává, že územní soudržnost zavádí 
některé nové náměty týkající se zlepšení 
řízení politiky soudržnosti; souhlasí 
s názorem, že různé problémy vyžadují 
odlišné územní úrovně, a že je proto 
vytvoření skutečného partnerství mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do regionálního a místního rozvoje na 
různých úrovních základním předpokladem 
pro plánování územní soudržnosti, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly veškeré úsilí k vytvoření takovéto 
víceúrovňové územní správy; domnívá se, 
že územní soudržnost by měla spočívat 
v určení náležité územní úrovně pro 
jednotlivé politiky či opatření; 

30. uznává, že územní soudržnost zavádí 
některé nové náměty týkající se zlepšení 
řízení politiky soudržnosti; souhlasí 
s názorem, že různé problémy vyžadují 
odlišné územní úrovně, a že je proto 
vytvoření skutečného partnerství mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do regionálního a místního rozvoje na
různých úrovních základním předpokladem 
pro plánování územní soudržnosti, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly veškeré úsilí k vytvoření takovéto 
víceúrovňové územní správy; domnívá se, 
že územní soudržnost by měla spočívat 
v určení náležité územní úrovně pro 
jednotlivé politiky či opatření tak, aby byly 
co nejblíže občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. doporučuje, aby s ohledem na 
rostoucí význam územní soudržnosti nejen 
v rámci regionální politiky, ale i v rámci 
dalších odvětvových politik Společenství 
byly neformální struktury, které již dlouho 
ovládají agendu územní soudržnosti a 
územního plánování v Radě, nahrazeny 
formálními schůzemi ministrů, kterých by 
se měli účastnit ministři zodpovědní v EU 
za regionální politiku; věří že takovýto 
institucionální vývoj v Radě by vedl 
k rychlému rozvoji této politiky;

Or. en



AM\757960CS.doc 107/109 PE416.601v01-00

CS

Pozměňovací návrh 196
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. připomíná, že prodlení, k nimž 
dochází při provádění strukturální 
politiky, jsou mimo jiné zaviněna 
přílišnou striktností postupů, a že je tedy 
nutno tyto postupy zjednodušit a stanovit 
jasné rozdělení odpovědnosti a pravomocí 
mezi EU, členské státy a regionální 
a místní orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. za účelem posílení dosažení 
partnerství doporučuje, aby se pravidelně 
scházeli zástupci členských států 
Evropské unie na úrovni ministrů pro 
regionální záležitosti a pro záležitosti 
soudržnosti, čímž by byl zajištěn tok 
informací o otázkách z této oblasti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 198
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. vzhledem k tomu, že cílem územní 
soudržnosti je zajištění stejných 
příležitostí pro oblasti s různými specifiky 
takovým způsobem, aby oblasti v průběhu 
společného vývoje neztratily pestrost a 
jedinečné charakteristiky, soudržnost je 
nutno uskutečňovat takovým způsobem, 
aby se – v souladu s formulacemi v zelené 
knize – posílila pestrost a abychom se ji 
naopak nesnažili stírat;

Or. hu

Pozměňovací návrh 199
Emmanouil Angelakas

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. rovněž naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ihned začaly uvažovat o tom, jak by 
mohly lépe upevnit a provést koncepci 
územní soudržnosti ve svých 
vnitrostátních programech a politikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. vzhledem k tomu, že mezi politikami 
Evropské unie se zemědělská politika, 
politika regionálního rozvoje a politika 
rozvoje venkova zabývají územním 
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rozměrem nejdůrazněji, považuje za 
prioritu jejich harmonizaci za účelem 
zlepšení účinnosti;

Or. hu
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