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20.3.2019 A8-0094/215

Pozměňovací návrh 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem podpory úsilí členských 
států a regionů při vyrovnávání se s novými 
úkoly a s cílem zajistit vysokou úroveň 
bezpečnosti pro občany a prevenci 
radikalizace by investice v rámci EFRR 
měly kromě zajišťování součinnosti 
a doplňkovosti s ostatními politikami Unie 
přispívat k bezpečnosti v oblastech, kde je 
potřeba zajistit bezpečné a zabezpečené 
veřejné prostory a bezpečnou 
a zabezpečenou kritickou infrastrukturu, 
jako je doprava a energetika.

(9) Za účelem podpory úsilí členských 
států a regionů při vyrovnávání se 
s rostoucími regionálními a sociálními 
rozdíly by investice v rámci EFRR měly 
kromě zajišťování součinnosti 
a doplňkovosti s ostatními politikami Unie 
přispívat především k podpoře 
produkčního potenciálu a rozvoji těchto 
regionů v rámci hlediska integrovaného 
regionálního rozvoje, a proto by tedy měly 
pokrývat širokou škálu oblastí, zejména 
dopravu a energetiku.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Pozměňovací návrh 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Univerzální a vysoce kvalitní 
veřejné služby jsou nezbytné k řešení 
regionálních a sociálních rozdílů, k 
podpoře sociální soudržnosti a 
regionálního rozvoje a k motivování 
podniků a obyvatel k tomu, aby ze svých 
oblastí neodcházeli, zejména v méně 
rozvinutých regionech.

Or. pt



AM\1180283CS.docx PE635.495v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

20.3.2019 A8-0094/217

Pozměňovací návrh 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Investice provedené v rámci EFRR 
a Fondu soudržnosti by měly pomoci 
zajistit udržitelnou a přístupnou 
vnitrostátní, regionální a místní mobilitu, 
přičemž by zvláštní pozornost měla být 
věnována regionům, které vyžadují 
revitalizaci a hospodářské stimuly, a 
regionům s nízkou hustotou obyvatelstva, 
ve kterých závažné nedostatky v oblasti 
mobility představují strukturální překážku 
rozvoje.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Pozměňovací návrh 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho by investice v rámci 
EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě 
vysokorychlostní digitální infrastruktury a 
na podporu čisté a udržitelné multimodální 
městské mobility.

(10) Kromě toho by investice v rámci 
EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě 
infrastruktury, zejména v oblasti železnic a 
vysokorychlostních digitálních sítí, a na 
podporu čisté a udržitelné multimodální 
městské mobility.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Pozměňovací návrh 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) EFRR by měl pomoci odstranit 
hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit 
rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů 
a zaostalost nejvíce znevýhodněných 
regionů, včetně regionů, které čelí výzvám 
vyplývajícím ze závazků v oblasti 
snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR 
v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a 
růst“ by proto měla být zaměřena na 
klíčové priority Unie v souladu s cíli 
politiky stanovenými v nařízení (EU) 
2018/xxx [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla 
být zaměřena na cíle politiky 
„inteligentnější Evropa díky podpoře 
inovativní a inteligentní ekonomické 
transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková 
Evropa díky podpoře přechodu na čistou a 
spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu a 
prevence a řízení rizik“. Tohoto 
tematického zaměření by mělo být 
dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň 
by měla být umožněna flexibilita na úrovni 
jednotlivých programů a mezi třemi 
skupinami členských států vytvořenými 
podle jejich hrubého národního důchodu. 
Kromě toho by měla být podrobně 
stanovena metodika klasifikace členských 

(17) EFRR by měl pomoci podpořit 
skutečnou konvergenci, odstranit hlavní 
regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly 
v úrovni rozvoje různých regionů 
a zaostalost nejvíce znevýhodněných 
regionů, včetně regionů, které čelí výzvám 
vyplývajícím ze závazků v oblasti 
snižování emisí uhlíku, přičemž by měl 
zohlednit legitimní možnosti, priority a 
potřeby jednotlivých členských států v 
závislosti na jejich konkrétní situaci. 
Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro 
zaměstnanost a růst“ by měla také 
zohlednit společně vymezené priority v 
souladu s cíli politiky stanovenými v 
nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Podpora z 
EFRR by měla obzvláště zohlednit cíle 
politiky „soudržnější a solidárnější Evropa 
napomáhající snížení hospodářské, 
sociální a územní nerovnoměrnosti a 
inteligentní a inovativní ekonomické 
transformaci“ a „zelenější, nízkouhlíková 
Evropa díky podpoře přechodu na čistou a 
spravedlivou energii, snižování dopadu 
průmyslu na životní prostředí, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství, 
boje proti změně klimatu a přizpůsobení se 
jí a prevence a řízení rizik“. Tohoto 
tematického zaměření by mělo být 
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států, která by zohledňovala zvláštní situaci 
nejvzdálenějších regionů.

dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň 
by měla být umožněna flexibilita na úrovni 
jednotlivých programů a mezi třemi 
skupinami členských států vytvořenými 
podle jejich hrubého národního důchodu. 
Kromě toho by měla být podrobně 
stanovena metodika klasifikace členských 
států, která by zohledňovala zvláštní situaci 
nejvzdálenějších regionů.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Pozměňovací návrh 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Jak uvedl Výbor pro kontrolu 
regulace, neexistuje důkaz, že by 
„tematické zaměření“ mělo pozitivní 
dopad na cíl snižování regionálních 
rozdílů. Některé analýzy skutečně 
naznačují, že možnosti regionálního 
rozvoje stanovené v současném 
tematickém zaměření byly faktorem, jenž 
regionální rozdíly prohloubil, například 
rozdíly mezi velkými metropolitními 
oblastmi a ostatními částmi EU. 
Tematické zaměření by tedy mělo být 
oslabeno, zejména v členských státech, 
jejichž HDP na obyvatele je pod 
průměrem EU. Pokud by kromě toho byly 
celkové zdroje, které jsou k dispozici pro 
EFRR na období let 2021–2027, nižší než 
na období let 2014–2020, tematické 
zaměření týkající se těchto členských států 
(pokud existuje) by mělo být předmětem 
zvláštních jednání mezi daným členským 
státem a Evropskou komisí.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Pozměňovací návrh 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zaměření podpory na 
klíčové priority Unie je rovněž vhodné 
dále stanovit, že tematické zaměření by 
mělo být dodržováno během celého 
programového období, včetně v případě 
převodu mezi prioritami v rámci jednoho 
programu nebo mezi programy.

(18) V zájmu umožnění maximálního 
využití dostupných zdrojů mohou být v 
určitých řádně odůvodněných situacích 
požadavky na tematické zaměření 
pozastaveny nebo zrušeny, zejména pokud 
bude zjištěn negativní vztah mezi 
tematickým zaměřením a zásadním 
celkovým cílem snížení hospodářských, 
sociálních a územních rozdílů mezi 
regiony.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Pozměňovací návrh 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit 
různé druhy činností, na jejichž náklady lze 
poskytnout podporu prostřednictvím 
investic z EFRR a Fondu soudržnosti 
v rámci jejich příslušných cílů, jak je 
stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by 
měl být schopen podporovat investice do 
životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde 
o EFRR, měl by být seznam činností 
zjednodušen a posledně uvedený fond by 
měl být schopen podporovat investice do 
infrastruktury, investice v souvislosti 
s přístupem ke službám, produktivní 
investice do malých a středních podniků, 
zařízení, software a nehmotného majetku, 
stejně jako opatření týkající se informací, 
komunikace, studií, vytváření sítí, 
spolupráce, výměny zkušeností a činností 
zahrnující klastry. V zájmu podpory 
provádění programu by měly být oba fondy 
rovněž schopny podporovat činnosti 
technické pomoci. Za účelem podpory 
poskytování širší škály intervencí pro 
programy Interreg by měl být rozsah 
rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké 
škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů 
souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

(19) Toto nařízení by mělo stanovit 
různé druhy činností, na jejichž náklady lze 
poskytnout podporu prostřednictvím 
investic z EFRR a Fondu soudržnosti 
v rámci jejich příslušných cílů, jak je 
stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by 
měl být schopen podporovat investice do 
životního prostředí a do mobility a 
dopravy, včetně v rámci TEN-T. Pokud jde 
o EFRR, měl by být seznam činností 
zjednodušen a posledně uvedený fond by 
měl být schopen podporovat investice do 
infrastruktury, investice v souvislosti 
s přístupem ke službám, produktivní 
investice do malých a středních podniků, 
zařízení, software a nehmotného majetku, 
stejně jako opatření týkající se informací, 
komunikace, studií, vytváření sítí, 
spolupráce, výměny zkušeností a činností 
zahrnující klastry. V zájmu podpory 
provádění programu by měly být oba fondy 
rovněž schopny podporovat činnosti 
technické pomoci. Za účelem podpory 
poskytování širší škály intervencí pro 
programy Interreg by měl být rozsah 
rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké 
škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů 
souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Pozměňovací návrh 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Projekty transevropských 
dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) 
č. 1316/2013 jsou i nadále financovány 
z Fondu soudržnosti prostřednictvím 
sdíleného řízení a režimu přímého 
provádění v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy (dále jen „CEF“).

(20) Projekty transevropských 
dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) 
č. 1316/2013 jsou i nadále financovány 
z Fondu soudržnosti prostřednictvím 
sdíleného řízení a režimu přímého 
provádění v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy (dále jen „CEF“). V posledním 
uvedeném případě to bude možné pouze 
tehdy, pokud celkový příděl pro Fond 
soudržnosti nebude nižší než příděl 
stanovený na období let 2014–2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Pozměňovací návrh 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem určení nebo zajištění 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst na úrovni Unie 
by Městská inovativní opatření měla 
v oblasti udržitelného rozvoje měst být 
nahrazena Evropskou městskou iniciativou, 
která má být prováděna s využitím 
přímého nebo nepřímého řízení. Tato 
iniciativa by měla pokrývat všechny 
městské oblasti a podpořit městskou 
agendu Evropské unie21.

__________________
21 Závěry Rady o městské agendě EU ze 
dne 24. června 2016.

(26) Za účelem určení nebo zajištění 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst na úrovni Unie 
by Městská inovativní opatření měla 
v oblasti udržitelného rozvoje měst být 
nahrazena Evropskou městskou iniciativou, 
která má být prováděna s využitím 
sdíleného řízení. Tato iniciativa by měla 
pokrývat všechny městské oblasti 
a podpořit městskou agendu Evropské 
unie21.

__________________
21 Závěry Rady o městské agendě EU ze 
dne 24. června 2016.

Or. pt


