
AM\758300CS.doc PE416.641v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/2055(INI)

11. 12. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 42

Návrh stanoviska
Rumiana Jeleva
(PE415.347v01-00)

Přezkum finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období
(2008/2055(INI))



PE416.641v01-00 2/27 AM\758300CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\758300CS.doc 3/27 PE416.641v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. 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 2
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že regionální politika EU 
přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb zaostalejších regionů;

1. domnívá se, že regionální politika EU 
přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb zaostalejších regionů;
vyzývá Komisi, aby zhodnotila rozsah, ve 
kterém programy v rámci strukturálních 
fondů mohou pomoci k dosažení 
konkrétních cílů právních předpisů 
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Společenství, jako jsou cíle, které vymezují 
právní předpisy Společenství v oblasti 
změny klimatu a energetiky a akční plán 
pro biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že regionální politika EU 
přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb zaostalejších regionů;

1. domnívá se, že regionální politika EU 
přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí a göteborských cílů 
udržitelného rozvoje; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb zaostalejších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že regionální politika EU 1. domnívá se, že regionální politika EU 
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přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb zaostalejších regionů;

přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu 
let o svém jedinečném přínosu pro Evropu, 
kterého dosahuje účinnou podporou 
hospodářské a sociální soudržnosti v celé 
EU a současně i svým přispíváním k plnění 
cílů Lisabonské strategie v oblasti růstu a 
pracovních příležitostí; proto se staví proti 
jakýmkoliv pokusům o převedení této 
politiky Společenství zpět na vnitrostátní 
úroveň; znovu připomíná svůj dlouhodobý 
názor, že politika soudržnosti by se měla 
vztahovat na celé území EU a že by měla 
být věnována větší část finančních 
prostředků, které jsou k dispozici, na 
pokrytí potřeb nejchudších regionů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politika soudržnosti by 
měla být dále posilována a že by měla být 
i nadále zdůrazňována její přidaná 
hodnota; žádá tedy, aby byly ve prospěch 
politiky soudržnosti na úrovni 
Společenství poskytnuty dostatečné 
finanční prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že přes zjištěný pokrok 
v konvergenci v EU zůstávají absolutní 
nerovnosti vysoké, a stejně tak i rozdíly 
úrovně blahobytu mezi jednotlivými 
členskými státy, přičemž úroveň některých 
států se od sebe neustále již po několik let 
navzájem vzdalují; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že strukturální politika 
musí mít za první a hlavní cíl zmenšení 
nerovností mezi úrovní rozvoje 
jednotlivých regionů, podporu skutečné 
konvergence a podněcování 
hospodářského růstu a zaměstnanosti a 
musí být pro méně rozvinuté země 
a regiony v Evropské unii nástrojem 
k přerozdělování a vyrovnávání zvýšených 
nákladů jednotného trhu, hospodářské a 
měnové unie a liberalizace mezinárodního 
obchodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyjadřuje své obavy týkající se 
skutečnosti, že v některých regionech 
nejsou finanční prostředky Společenství 
dostatečné pro vyrovnání negativních 
vlivů jednotného trhu, hospodářské a 
měnové unie a liberalizace mezinárodního 
obchodu; žádá proto Komisi, aby 
přikročila k provedení hloubkové analýzy 
vlivu Paktu o stabilitě a růstu, zavedení 
eura a liberalizace vnitřního i 
mezinárodního trhu na politiku 
soudržnosti a na konvergenci v EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. pokládá za nezbytné, aby na období po 
roce 2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 
jako jsou například klimatické a 
demografické změny, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává 
proto názor, že přidělených 0,35 % HDP 
Evropské unie nebude k financování této 
politiky postačovat;

2. pokládá za nezbytné, aby na období po 
roce 2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 
jako jsou například klimatické a 
demografické změny, úbytek obyvatelstva, 
přizpůsobení globalizaci, obnova 
venkovských oblastí, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává 
proto názor, že přidělených 0,35 % HDP 
Evropské unie nebude k financování této 
politiky postačovat;

Or. es
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Pozměňovací návrh 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. pokládá za nezbytné, aby na období po 
roce 2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 
jako jsou například klimatické a 
demografické změny, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává 
proto názor, že přidělených 0,35 % HDP 
Evropské unie nebude k financování této 
politiky postačovat;

2. pokládá za nezbytné, aby v nové 
finanční perspektivě na období po roce 
2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 
jako jsou například klimatické a 
demografické změny, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává 
proto názor, že přidělených pouhých 
0,35 % HDP Evropské unie nebude k 
financování této politiky zdaleka
postačovat;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. pokládá za nezbytné, aby na období po 
roce 2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 

2. pokládá za nezbytné, aby na období po 
roce 2013 byl zaručen náležitý objem 
finančních prostředků, který by zajistil, že 
politika soudržnosti může nejen dále 
úspěšně plnit své obvyklé úkoly, ale že se 
může věnovat i řadě nových globálních 
problémů se závažným územním dopadem, 
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jako jsou například klimatické a 
demografické změny, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává 
proto názor, že přidělených 0,35 % HDP 
Evropské unie nebude k financování této 
politiky postačovat;

jako jsou například klimatické a 
demografické změny, energetická účinnost 
a koncentrace obyvatel ve městech, jež 
jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2007)0273); 

Or. cs

Pozměňovací návrh 12
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že pro konsolidaci 
dosažených stupňů konvergence je 
důležité zachovat přechodné finanční 
nástroje postupného zařazování 
a vyřazování (tzv. „phasing in“ 
a „phasing out“) regionů a států, které 
nevyužívají prostředky z Fondu 
soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že současné finanční 
zdroje Společenství určené pro politiku 
soudržnosti jsou nedostatečné k tomu, aby 
mohly odpovídat potřebám skutečné 
konvergence, regionálním nerovnostem, 
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vysokému stupni nezaměstnanosti, 
nerovnosti příjmů a chudobě v Evropské 
unii, a proto opakuje nezbytnost navýšení 
rozpočtu Společenství, s hlavním a 
prvořadým cílem podporovat 
hospodářskou a sociální soudržnost na 
úrovni Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je nutno poskytovat 
dostatečné finanční prostředky pro 
politiku hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, která umožní snížit 
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;  

Or. es
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Pozměňovací návrh 15
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že existence silné a 
dostatečně financované evropské 
regionální politiky je nezbytnou 
podmínkou při potřebě vypořádat se s 
postupným rozšiřováním a s realizací 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti v rozšířené EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
dostatečné finanční prostředky na 
zmenšení technologické propasti, která se 
projevuje mezi nejvyspělejšími 
a nejzaostalejšími regiony; 

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že současné finanční 
zdroje Společenství určené pro politiku 
soudržnosti jsou nedostatečné k tomu, aby 
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mohly odpovídat potřebám skutečné 
konvergence, regionálním nerovnostem, 
vysokému stupni nezaměstnanosti, 
nerovnosti příjmů a chudobě v Evropské 
unii; v tomto smyslu považuje za nezbytné, 
aby byly výdaje Společenství zvýšeny na 
1,24% HDP EU a aby byly využity 
všechny možnosti, které skýtá 
interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení1, a aby bylo zajištěno jejich správné 
provedení, neboť ústředním a prvořadým 
cílem je podpora ekonomické a sociální 
soudržnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. znovu opakuje, že je nutno zachovat  
evropskou politiku soudržnosti, 
podpořenou dostatečnými rozpočtovými 
prostředky, která konsoliduje výsledky 
dosažené v oblasti konvergence na celém 
území Evropské unie, neboť 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, 
inovačních schopností atd.; zdůrazňuje 
úlohu, kterou při překonávání těchto 
problémů hraje územní spolupráce, 
a žádá tedy, aby byly pro tento účel 
poskytnuty dostatečné rozpočtové 

                                               
1 Úř. věst. C 331, 7.12.1993, s. 1.
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prostředky;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole, 
a zároveň bojovat proti podvodům 
a protiprávnímu jednání; poznamenává, že 
nízké čerpání dostupných prostředků 
členskými státy je do určité míry 
způsobeno složitostí systému; vítá nedávné 
návrhy Komise na uspíšení revize politiky 
soudržnosti Evropské unie, zahrnující
konkrétní návrhy na zjednodušení 
příslušných postupů, a tyto návrhy by měly 
být okamžitě uskutečněny; 

Or. fr

Pozměňovací návrh20
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole, 
přičemž je třeba zároveň zajistit 
přiměřenost mechanismů finanční 
kontroly a provádění akčního plánu 
s cílem posílit dohled pod sdíleným 
řízením pro strukturální opatření; 
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zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
fondů, zejména při jejich správě a kontrole; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, které by 
měly být okamžitě uskutečněny, a také 
návrhy na jasné rozdělení odpovědnosti 
a pravomocí mezi EU, členské státy 
a regionální a místní orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy 
uplatňované při využívání strukturálních 
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fondů, zejména při jejich správě a kontrole; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

fondů, zejména při jejich správě a kontrole 
také na vnitrostátní a regionální úrovni; 
poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité 
míry způsobeno složitostí systému; 
naléhavě žádá Komisi, aby bezodkladně 
předložila konkrétní návrhy na 
zjednodušení příslušných postupů, a tyto 
návrhy by měly být okamžitě uskutečněny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na skutečnost, že to je poprvé, 
co se Komise zabývá systematickým 
hodnocením účinnosti operačních 
programů z období 2000–2006; s velkým 
zájmem očekává výsledky tohoto 
hodnocení, které je seriózním pokusem 
o hodnocení účinnosti opatření politiky 
soudržnosti; poznamenává nicméně, že 
docenit kladné účinky, kterých politika 
soudržnosti ve skutečnosti dosáhla, je 
nesmírně obtížné, jelikož je nelze měřit 
čistě ekonomickými měřítky;

4. poukazuje na skutečnost, že to je poprvé, 
co se Komise zabývá systematickým 
hodnocením účinnosti operačních 
programů z období 2000–2006; s velkým 
zájmem očekává výsledky tohoto 
hodnocení, které je seriózním pokusem o 
hodnocení účinnosti opatření politiky 
soudržnosti; naléhá na Komisi, aby 
financování z finančního rámce 2007–
2013 bylo podmíněno dosažením 
konkrétních cílů právních předpisů 
Společenství, jako jsou cíle, které vymezují 
právní předpisy Společenství v oblasti 
změny klimatu a energetiky a akční plán 
pro biologickou rozmanitost, a aby 
zajistila, že financování z EU bude 
pozastaveno v případě nedodržení 
právních předpisů Společenství v oblasti 
životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na skutečnost, že to je poprvé, 
co se Komise zabývá systematickým 
hodnocením účinnosti operačních 
programů z období 2000–2006; s velkým 
zájmem očekává výsledky tohoto 
hodnocení, které je seriózním pokusem 
o hodnocení účinnosti opatření politiky 
soudržnosti; poznamenává nicméně, že 
docenit kladné účinky, kterých politika 
soudržnosti ve skutečnosti dosáhla, je 
nesmírně obtížné, jelikož je nelze měřit 
čistě ekonomickými měřítky;

4. poukazuje na skutečnost, že to je poprvé, 
co se Komise zabývá systematickým
hodnocením účinnosti operačních 
programů z období 2000–2006; s velkým 
zájmem očekává výsledky tohoto 
hodnocení, které je seriózním pokusem 
o hodnocení účinnosti opatření politiky 
soudržnosti; poznamenává nicméně, že 
docenit již nyní kladné účinky, kterých
politika soudržnosti ve skutečnosti dosáhla, 
je nesmírně obtížné, jelikož celkové 
výsledky prováděných opatření budou 
viditelné teprve později a nelze je měřit 
čistě ekonomickými měřítky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 25
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že politiku soudržnosti 
a finanční prostředky na ni přidělené je 
třeba využít k podpoře hospodářského, 
sociálního a územního rozvoje, a tedy 
nesmějí být ovlivněny konkurencí a 
zrušením státních regulací podle 
Lisabonské strategie; domnívá se, že 
konkurenceschopnost nemá nahradit 
konvergenci členských států a regionů, 
které se vypořádávají s opožděním ve svém 
socioekonomickém rozvoji; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 26
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska 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 návrh27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se 
rovněž mohou potýkat s problémy s 
likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku; také 
Komisi vyzývá, aby případně navrhla 
změny ve stávajícím legislativním rámci, 
který upravuje strukturální fondy na období 

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se 
rovněž mohou potýkat s problémy s 
likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku; také 
vítá návrhy Komise na pozměnění 
stávajícího legislativního rámce, který 
upravuje strukturální fondy na období 
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2007–2013; 2007–2013 s cílem zjednodušit systém a 
zároveň urychlit a umožnit platby 
členským státům; považuje návrhy za 
důležitý první krok k pomoci členským 
státům v jejich úsilí v boji proti 
negativním dopadům současné 
ekonomické krize;

Or. en

Pozměňovací návrh28
Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se 
rovněž mohou potýkat s problémy s 
likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku; také 
Komisi vyzývá, aby případně navrhla 
změny ve stávajícím legislativním rámci, 
který upravuje strukturální fondy na období 
2007–2013;

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
doporučuje, aby se tyto úpravy zaměřovaly 
na nové otázky změny klimatu a 
demografických změn, energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
a udržitelných a pro všechny přístupných 
měst; zdůrazňuje skutečnost, že členské 
státy se rovněž mohou potýkat s problémy 
s likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku; také 
Komisi vyzývá, aby případně navrhla 
změny ve stávajícím legislativním rámci, 
který upravuje strukturální fondy na období 
2007–2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se 
rovněž mohou potýkat s problémy s 
likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku; také 
Komisi vyzývá, aby případně navrhla 
změny ve stávajícím legislativním rámci, 
který upravuje strukturální fondy na 
období 2007–2013;

5. připouští, že současná finanční krize 
značně změnila hospodářskou a finanční 
situaci v mnohých členských státech; 
poukazuje na to, že v důsledku této krize se 
mohou změnit investiční priority 
jednotlivých států, a některé operační 
programy proto možná bude nutné upravit; 
zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se 
rovněž mohou potýkat s problémy s 
likviditou, kvůli nimž nebudou moci 
uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; 
s potěšením přijímá změny stávajících 
legislativních rámců navržené Komisí, 
které se týkají strukturálních fondů na 
období 2007–2013, a prodloužení 
uzávěrky vyúčtování programů 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů na programové období 2000–2006;
naléhavě Komisi žádá, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy, se 
kterými by se měla společně pokusit znovu 
nastartovat evropskou ekonomiku;

Or. pl

Pozměňovací návrh30
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje skutečnost, že hlavním 
účelem financování EU je zlepšení kvality 
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života občanů Unie, a tak vyzývá členské 
státy, aby zajistily optimální řízení 
finančních prostředků EU; s tímto na 
paměti připomíná nutnost dobré správy 
věcí veřejných a důležitost boje proti 
podvodům, korupci a organizovanému 
zločinu, které přímo porušují zásady, na 
nichž je postaven rozpočet EU; vítá tudíž 
úsilí, které v tomto ohledu vyvíjí Evropský 
úřad pro boj proti podvodům;

 Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. v souvislosti s územní soudržností 
doporučuje značně posílit cíl evropské 
územní spolupráce, jak z politického, tak i 
z finančního hlediska, a navrhuje zajistit na 
příští programové období dodatečné 
finanční prostředky; vítá nedávné úsilí 
Komise o upevnění územní spolupráce 
vytvořením struktur nadnárodní spolupráce 
pro země, jejichž problémy jsou si 
podobné; s velkým zájmem poukazuje na 
strategii pro region Baltského moře, která 
dokládá, že v budoucnosti je možné zvážit 
uplatnění obdobných strategií i v jiných 
regionech;

6. v souvislosti s územní soudržností 
doporučuje značně posílit cíl evropské 
územní spolupráce, jak z politického, tak i 
z finančního hlediska, a navrhuje zajistit na 
příští programové období dodatečné 
finanční prostředky; vítá nedávné úsilí 
Komise o upevnění územní spolupráce 
vytvořením struktur nadnárodní spolupráce 
pro země, jejichž problémy jsou si 
podobné; s velkým zájmem poukazuje na 
strategii pro region Baltského moře, která 
dokládá, že v budoucnosti je možné zvážit 
uplatnění obdobných strategií i pro jiné 
typy území;

Or. pl

Pozměňovací návrh32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhá na Komisi, aby navrhla 
komplexní systém přechodové pomoci na 
období po roce 2013 pro regiony, které 
přesáhnou hranici 75 % HDP; považuje 
za velmi důležité, aby se s těmito 
„přechodovými regiony“ pracovalo 
odděleně, jelikož budou stále 
v přechodném období vývoje a měly by 
tedy mít výhodu jasně definovaného 
statusu, transparentních pravidel a větší 
jistoty ohledně získávání přechodné 
podpory ze strukturálních fondů během 
příštího programového období;

 Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6-A. Zdůrazňuje, že velikost území nesmí 
být v protikladu, ani nesmí oslabit 
prvořadý cíl regionální politiky, což je 
podpora ekonomické a sociální
soudržnosti a tedy snížení nerovností mezi 
stupněm rozvoje jednotlivých regionů a 
stupně zaostávání nejvíce 
znevýhodněných regionů; podtrhuje, že 
nové cíle a priority musejí odpovídat 
novým finančním zdrojům Společenství;

Or. pt
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Pozměňovací návrh34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. se zájmem poukazuje na to, že diskuse 
o plánování příštího finančního rámce se 
vede o pětiletém období namísto 
současného sedmiletého období, takže se 
bude shodovat s mandáty Evropské 
komise a Evropského parlamentu; je si 
nicméně vědom závažných obtíží, které 
budou provázet využívání víceletých 
programů v rámci strukturálních fondů 
v tak krátkém programovém období; 
navrhuje, že by politika soudržnosti měla 
být proto plánována na desetileté období 
s důkladnou revizí legislativního a 
operačního rámce po uplynutí prvních 
pěti let;

 Or. en

Pozměňovací návrh35
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje pozitivní dopad nových 
iniciativ Jessica, Jaspers a Jeremie, které 
jsou financovány Evropskou investiční 
bankou a dalšími institucemi, a žádá o 
rozšíření těchto iniciativ v příštím 
finančním rámci;

 Or. en
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Pozměňovací návrh36
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. v souvislosti s územní soudržností 
doporučuje značně posílit cíl evropské 
územní spolupráce, jak z politického, tak i 
z finančního hlediska, a navrhuje zajistit na 
příští programové období dodatečné 
finanční prostředky; vítá nedávné úsilí 
Komise o upevnění územní spolupráce 
vytvořením struktur nadnárodní spolupráce 
pro země, jejichž problémy jsou si 
podobné; s velkým zájmem poukazuje na 
strategii pro region Baltského moře, která 
dokládá, že v budoucnosti je možné zvážit 
uplatnění obdobných strategií i v jiných 
regionech;

6. v souvislosti s územní soudržností 
doporučuje značně posílit cíl evropské 
územní spolupráce, jak z politického, tak i 
z finančního hlediska, a navrhuje zajistit na 
příští programové období dodatečné 
finanční prostředky; vítá nedávné úsilí 
Komise o upevnění územní spolupráce 
vytvořením struktur nadnárodní spolupráce 
pro země, jejichž problémy jsou si 
podobné; s velkým zájmem poukazuje na 
strategii pro region Baltského moře, která 
dokládá, že v budoucnosti je možné zvážit 
uplatnění obdobných strategií i v jiných 
regionech, jako je černomořský region; 

 Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že během jednání o 
nařízeních souvisejících se strukturálními 
fondy na období 2007–2013 předložil 
Parlament v rámci neformálního trialogu 
návrh na nové přidělení nevyužitých 
prostředků, které nebyly vyčerpány 
v důsledku pravidla N+2 / N+3, 
do rozpočtu Společenství určeného na 
soudržnost (okruh 1b) a do ostatních 
operačních programů, které přidělené 
prostředky využívají obvykle lépe; 
vyslovuje značné politování nad tím, že 
v danou dobu Rada nevzala tento návrh

7. připomíná, že během jednání o 
nařízeních souvisejících se strukturálními 
fondy na období 2007–2013 předložil 
Parlament v rámci neformálního trialogu 
návrh na nové přidělení nevyužitých 
prostředků, které nebyly vyčerpány 
v důsledku pravidla N+2 / N+3, 
do rozpočtu Společenství určeného na 
soudržnost (okruh 1b) a do ostatních 
operačních programů, které přidělené 
prostředky využívají obvykle lépe, a dále 
návrh na stanovení rezervy Společenství 
pro kvalitu a výkon jakožto nástroje 



PE416.641v01-00 24/27 AM\758300CS.doc

CS

v úvahu; vyzývá Komisi, aby ve svém 
nadcházejícím přezkumu v polovině 
období reagovala na návrh Parlamentu a 
předložila konkrétní návrhy na nové 
přidělení těchto prostředků.

k odměňování za dosažený pokrok; 
vyslovuje značné politování nad tím, že 
v danou dobu Rada nevzala tyto návrhy
v úvahu; vyzývá Komisi, aby ve svém 
nadcházejícím přezkumu v polovině 
období reagovala na návrh Parlamentu a 
předložila konkrétní návrhy na nové 
přidělení těchto prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že během jednání o 
nařízeních souvisejících se strukturálními 
fondy na období 2007–2013 předložil 
Parlament v rámci neformálního trialogu 
návrh na nové přidělení nevyužitých 
prostředků, které nebyly vyčerpány v 
důsledku pravidla N+2 / N+3, do rozpočtu 
Společenství určeného na soudržnost 
(okruh 1b) a do ostatních operačních 
programů, které přidělené prostředky 
využívají obvykle lépe; vyslovuje značné 
politování nad tím, že v danou dobu Rada 
nevzala tento návrh v úvahu; vyzývá 
Komisi, aby ve svém nadcházejícím 
přezkumu v polovině období reagovala na 
návrh Parlamentu a předložila konkrétní 
návrhy na nové přidělení těchto 
prostředků.

7. připomíná, že během jednání o 
nařízeních souvisejících se strukturálními 
fondy na období 2007–2013 předložil 
Parlament v rámci neformálního trialogu 
návrh na nové přidělení nevyužitých 
prostředků, které nebyly vyčerpány v 
důsledku pravidla N+2 / N+3, do rozpočtu 
Společenství určeného na soudržnost 
(okruh 1b) a do ostatních operačních 
programů, které přidělené prostředky 
využívají obvykle lépe; vyzývá Komisi, 
aby předložila analýzu dopadů při
uplatňování tohoto nástroje v praxi.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 39
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. doporučuje, aby byla politika 
soudržnosti EU, prováděná v různém 
rozsahu, přizpůsobena potřebám 
nejvzdálenějších regionů přijetím 
specifických opatření, tak jak je stanoveno 
v čl. 299 bodu 3 Smlouvy o ES; požaduje, 
aby Komise navrhla politiku a trvalá a 
flexibilní opatření včetně přidělení 
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, s nimiž se tyto regiony 
setkávají;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. 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“ získaly znovu 
stejný stupeň podpory, který by obdržely, 
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pokud by kritérium způsobilosti vycházelo 
z referenční hodnoty EU-15;

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že veřejná pomoc 
poskytnutá v rámci strukturálních fondů 
musí být prováděna uzavřením 
dlouhodobých smluv s podniky, pokud jde 
o její trvání a využívání, tak aby bylo 
zaručeno, že nebude pobídkou k jejich 
přesídlení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 42
Pedro Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. považuje za nezbytné zvýšit míru 
spolufinancování Společenství pro 
regiony „konvergence“, zvláště pro méně 
rozvinuté regiony členských států 
způsobilé pro Fond soudržnosti, a pro 
regiony trvale znevýhodněné 
geografickými nebo přírodními 
podmínkami, stejně jako i pro 
nejvzdálenější regiony;

Or. pt
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