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Pozměňovací návrh 9
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. S potěšením vítá přijetí plánu evropské 
hospodářské obnovy, který nastiňuje 
spolupráci členských států a Komise při 
řešení hospodářské krize. Plán vychází ze 
zásady solidarity a sociální spravedlnosti a 
je v souladu s Lisabonskou strategií. Jeho 
navrhovaná opatření přispějí k hlubším a 
trvalejším strukturálním reformám.

1. vítá přijetí Plánu evropské hospodářské 
obnovy, který nastiňuje spolupráci 
členských států a Komise při řešení 
hospodářské krize; jeho navrhovaná 
opatření přispějí k hlubším a trvalejším 
strukturálním reformám;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. S potěšením vítá přijetí plánu evropské 
hospodářské obnovy, který nastiňuje 
spolupráci členských států a Komise při 
řešení hospodářské krize. Plán vychází ze 
zásady solidarity a sociální spravedlnosti a 
je v souladu s Lisabonskou strategií.Jeho 
navrhovaná opatření přispějí k hlubším a 
trvalejším strukturálním reformám.

1. s potěšením vítá přijetí plánu evropské 
hospodářské obnovy, který nastiňuje 
spolupráci členských států a Komise při 
řešení hospodářské krize; plán vychází ze 
zásady solidarity a sociální spravedlnosti a 
je v souladu s Lisabonskou strategií; jeho 
navrhovaná opatření přispějí k hlubším a 
trvalejším strukturálním reformám a budou 
směřovat k obnově evropských regionů, 
včetně trvale znevýhodněných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby důkladně 
monitorovala hospodářská opatření 
členských států a zajistila, že nenarušují 
volnou hospodářskou soutěž, která je od 
počátku základním pilířem evropské 
integrace a hospodářského rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politika soudržnosti EU 
je jakožto nejrozsáhlejší zdroj investic v 
reálném hospodářství důležitým přínosem 
pro Plán evropské hospodářské obnovy; 
připomíná, že více než 65 % jejích
přidělených prostředků na období 2007–
2013, resp. z hlediska financí 230 miliard 
EUR, je již vyčleněno na investice do čtyř 
prioritních oblastí Lisabonské strategie 
pro růst a zaměstnanost, jmenovitě do 
oblastí lidé, podniky, infrastruktura a 
energie a výzkum a inovace; pevně věří, že 
tyto investice jsou nepostradatelné k 
zajištění efektivní reakce na současnou 
finanční krizi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Zdůrazňuje skutečnost, že strukturální 
fondy jsou mocným nástrojem, který má 
regionům pomoci v jejich hospodářské a 
sociální restrukturalizaci a uskutečňovat 
tak činnosti vyplývající ze čtyř prioritních 
oblastí tohoto plánu, které by vedly k 
oživení hospodářství, a upřednostňuje 
užívání tohoto nástroje před ukvapeným 
vytvářením nových hospodářských 
nástrojů; poznamenává, že tyto činnosti 
doplňují činnosti uskutečněné na 
vnitrostátní úrovni.

2. zdůrazňuje skutečnost, že strukturální 
fondy jsou mocným nástrojem, který má 
regionům pomoci v jejich hospodářské a 
sociální restrukturalizaci; činnosti 
navržené ve čtyřech prioritních oblastech 
plánu s cílem oživit hospodářství 
neodpovídají současné situaci ve 
společnosti a nejsou okamžitým a rázným 
opatřením, jež by zastavilo pokles životní 
úrovně evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Zdůrazňuje skutečnost, že strukturální 
fondy jsou mocným nástrojem, který má 
regionům pomoci v jejich hospodářské a 
sociální restrukturalizaci a uskutečňovat 
tak činnosti vyplývající ze čtyř prioritních 
oblastí tohoto plánu, které by vedly k 
oživení hospodářství, a upřednostňuje 
užívání tohoto nástroje před ukvapeným 
vytvářením nových hospodářských 
nástrojů; poznamenává, že tyto činnosti 
doplňují činnosti uskutečněné na 
vnitrostátní úrovni.

2. zdůrazňuje skutečnost, že strukturální 
fondy jsou mocným nástrojem, který má 
regionům pomoci v jejich hospodářské a 
sociální restrukturalizaci a uskutečňovat 
tak činnosti vyplývající ze čtyř prioritních 
oblastí tohoto plánu, které by vedly k 
oživení hospodářství, a upřednostňuje 
užívání tohoto nástroje před ukvapeným 
vytvářením nových hospodářských 
nástrojů; poznamenává, že tyto činnosti 
doplňují činnosti uskutečněné na 
vnitrostátní úrovni; domnívá se, že 
v důsledku značného tlaku na vnitrostátní 
rozpočty by mělo být urychleno 
poskytování finančních prostředků 
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a provádění intervencí v rámci politiky 
soudržnosti EU, aby bylo včas posíleno 
hospodářství a poskytnuta pomoc 
především osobám postiženým krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá paralelní legislativní návrhy 
Komise, které doplňují Plán evropské 
hospodářské obnovy, na přepracování tří 
ze stávajících nařízení o strukturálních 
fondech 2007–2013; konstatuje, že účelem 
těchto legislativních změn je zvýšit 
finanční toky a likviditu ve členských 
státech, usnadnit využívání nástrojů 
finančního inženýrství, zjednodušit a 
rozšířit využívání pevných sazeb a 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
rozšířit možnosti podpory investic do 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie v oblasti bydlení; tyto návrhy 
zcela podporuje a domnívá se, že jejich 
provádění může mít okamžitý reálný 
pozitivní dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Podporuje navrhované změny v 3. podporuje navrhované změny v 
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prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby 
vyplývající z mimořádné hospodářské 
situace. Doporučuje ovšem Komisi, aby 
zvážila, zda je možné zjednodušit existující 
nástroje.

prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby 
vyplývající z mimořádné hospodářské 
situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Podporuje navrhované změny v 
prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby 
vyplývající z mimořádné hospodářské 
situace; doporučuje ovšem Komisi, aby 
zvážila, zda je možné zjednodušit existující 
nástroje;

3. podporuje navrhované změny v 
prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly 
dlouhodobé potřeby vyplývající z 
mimořádné hospodářské situace; žádá
ovšem Komisi, aby zvážila, zda je možné 
zjednodušit existující nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Podporuje navrhované změny v 
prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby 
vyplývající z mimořádné hospodářské 
situace. Doporučuje ovšem Komisi, aby 
zvážila, zda je možné zjednodušit existující 

3. podporuje navrhované změny v 
prováděcích pravidlech, které mají zvýšit 
flexibilitu strukturálních fondů a 
přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby 
vyplývající z mimořádné hospodářské 
situace; doporučuje Komisi, aby 
zjednodušila existující nástroje;
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nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že opatření přijatá k 
urychlení, zjednodušení a zlepšení 
flexibility provádění strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti neoslabí jejich 
zodpovědnost za provádění těchto fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzdvihuje důležitou úlohu organizací 
na místní úrovni při podpoře sociální 
soudržnosti a zapojení, především v 
dobách hospodářské krize; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že součástí jakéhokoli 
zjednodušení strukturálních fondů budou 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
těchto organizací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá skutečnost, že Komise zřídila 
skupinu odborníků („pracovní skupinu 
pro zjednodušení“) zabývající se dalším 
možným zjednodušením postupů 
provádění strukturálních fondů; 
netrpělivě očekává další návrhy na 
zjednodušení ze strany Komise, plánované 
na začátek roku 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je obzvlášť znepokojen 
nerovnoměrností územního dopadu krize 
na evropském území a vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při plánování a 
provádění konkrétních opatření k řešení 
hospodářské krize náležitě zohlednily cíl 
územní soudržnosti; zejména žádá Komisi, 
aby zajistila přiměřenou geografickou 
rovnováhu při předkládání konkrétních 
projektů, vyžadovaných Evropskou radou 
pro povzbuzení investic do infrastruktury 
a energetické účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Domnívá se, že opatření, jako je 
zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří provádění projektů 
zejména v odvětví infrastruktury 
a v odvětví energetiky a životního 
prostředí. 

4. domnívá se, že opatření, jako je 
zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří provádění projektů 
zejména v odvětví infrastruktury,
energetiky a životního prostředí; lituje 
však, že nebyla přijata další důležitá 
opatření, jako např. možnost předběžných 
plateb, pouze v roce 2009 a pokud je 
stanovisko členského státu bezvýhradné, 
ačkoli Komise vznesla připomínky (výdaje, 
o nichž se později dokáže, že nejsou 
v souladu s řídícím a kontrolním 
systémem, budou odečteny z první 
následující žádosti o platbu);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Domnívá se, že opatření, jako je 
zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří provádění projektů 
zejména v odvětví infrastruktury 
a v odvětví energetiky a životního 
prostředí.

4. domnívá se, že opatření, jako je 
flexibilita a zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří provádění projektů 
zejména v odvětví infrastruktury,
energetiky a životního prostředí; v tomto 
ohledu by Komise měla členským státům 
poskytnout jednoznačné pokyny, 
především co se týče systému náhrad 
pevných sazeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Domnívá se, že opatření, jako je 
zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří provádění projektů 
zejména v odvětví infrastruktury 
a v odvětví energetiky a životního 
prostředí.

4. domnívá se, že opatření, jako je 
zrychlení plateb, uplatňování 
jednorázového peněžitého vyrovnání a 
pevných sazeb, podpoří a urychlí 
provádění projektů zejména v odvětví 
infrastruktury a v odvětví energetiky a 
životního prostředí a projektů ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. Zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře tvorby 
pracovních míst a k podpoře malých a 
středních podniků a podnikání;

5. zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
žádá o rozhodný postup, který v 
hospodářství podpoří stranu poptávky, a 
o opatření na pomoc malým a středním 
podnikům a místním a regionálním 
orgánům, aby byla zachována soudržnost 
a zabezpečeny klíčové investice a projekty 
v infrastruktuře; vyzývá členské státy, aby 
hojně využívaly strukturální fondy k 
podpoře tvorby pracovních míst a k 
podpoře malých a středních podniků a 
podnikání; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. Zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře tvorby 
pracovních míst a k podpoře malých a 
středních podniků a podnikání;

5. zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu podnikání, především však na 
podporu zaměstnanosti; vyzývá členské 
státy, aby hojně využívaly strukturální 
fondy k podpoře tvorby pracovních míst a 
k podpoře malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. Zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře tvorby 
pracovních míst a k podpoře malých a 
středních podniků a podnikání;

5. zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře odborné 
přípravy, tvorby pracovních míst a k 
podpoře malých a středních podniků a 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. Zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře tvorby 
pracovních míst a k podpoře malých a 
středních podniků a podnikání;

5. zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu 
hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; 
vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k zajištění tvorby 
pracovních míst a k podpoře malých a 
středních podniků a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje důležitost podniků sociální 
ekonomiky, jako jsou družstevní finanční 
instituce, pro posílení udržitelných 
hospodářských modelů a pro podporu 
finančního zapojení; vyzývá Komisi, aby 
tyto podniky podpořila tím, že omezí 
byrokratické překážky pro získání 
finančních prostředků Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá finanční instituce, 
aby zcela využily nástroje, jež mají k 
dispozici na zachování a podporu půjček 
v hospodářství a na přechod ke snížením 
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klíčových úrokových sazeb dlužníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. Vybízí členské státy, aby častěji 
využívaly možnosti, které poskytuje 
Evropská investiční banka, a zejména 
finanční nástroje JESSICA a 
JEREMIE.Zdůrazňuje, že pro přípravu 
projektů má velký význam iniciativa 
JASPERS.

6. vybízí členské státy, aby častěji 
využívaly možnosti, které poskytuje 
Evropská investiční banka, Evropská 
banka pro obnovu a rozvoj a zejména 
finanční nástroje JESSICA a JEREMIE, 
a také nedávno vytvořená iniciativa 
JASMINE, jež podporuje rozvoj institucí 
pro mikrofinancování v Evropě určeného 
na podporu růstu a zaměstnanosti; rovněž
zdůrazňuje, že pro přípravu projektů má 
velký význam iniciativa JASPERS;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. Vybízí členské státy, aby častěji 
využívaly možnosti, které poskytuje 
Evropská investiční banka, a zejména 
finanční nástroje JESSICA a JEREMIE. 
Zdůrazňuje, že pro přípravu projektů má 
velký význam iniciativa JASPERS.

6. vybízí členské státy, aby častěji 
využívaly možnosti, které poskytuje 
Evropská investiční banka, a zejména 
finanční nástroje JESSICA a JEREMIE; 
vyzývá Komisi, aby zvážila zjednodušení 
podmínek pro přidělování finančních 
prostředků z těchto nástrojů; zdůrazňuje, 
že pro přípravu projektů má velký význam 
iniciativa JASPERS;



AM\764401CS.doc PE418.386v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům s cílem zlepšit 
kvalitu projektů a účinnost jejich 
provádění;

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům s cílem zlepšit 
kvalitu projektů a účinnost jejich 
provádění; zdůrazňuje bezprostřední 
potřebu poskytnout místním 
a regionálním orgánům informace o tom, 
že orgány v této oblasti změnily 
strategické a operační plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům s cílem zlepšit 
kvalitu projektů a účinnost jejich 
provádění;

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům s cílem zlepšit 
kvalitu projektů a účinnost jejich provádění
a navrhuje vytvoření pohotovostního 
fondu pro celou Evropu, který by 
členským státům pomohl řešit příští krize 
stejné povahy, jako je ta současná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům s cílem zlepšit 
kvalitu projektů a účinnost jejich 
provádění;

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou 
pomoc členským státům a podporovala 
výměnu osvědčených postupů mezi 
regiony s cílem zlepšit kvalitu projektů a 
účinnost jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gerardo Galeote

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby byla vytvořena odpovídající 
podrobná kritéria a normy pro důkladné 
monitorování a opakované posuzování 
účinnosti plánů obnovy na vnitrostátní 
a regionální úrovni, s ohledem na to, že 
celkový rozsah krize ještě nelze úplně 
posoudit;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jean Marie Beaupuy

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby sledovala účinky 
změn v provádění strukturálních fondů a 
aby svá zjištění zohlednila ve 

8. vyzývá Komisi, aby sledovala účinky 
změn v provádění strukturálních fondů a 
aby v roce 2010 vyhodnotila účinnost 
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střednědobém přezkumu strategických 
obecných zásad Společenství pro 
soudržnost;

reforem provedených výše zmíněnými 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emmanouil Angelakas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby sledovala účinky 
změn v provádění strukturálních fondů a 
aby svá zjištění zohlednila ve 
střednědobém přezkumu strategických 
obecných zásad Společenství pro 
soudržnost;

8. vyzývá Komisi, aby sledovala účinky 
změn v provádění strukturálních fondů a 
aby svá zjištění zohlednila ve 
střednědobém přezkumu ve svých návrzích 
na příští generaci programů 
strukturálních fondů;

Or. en
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