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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a Fondu soudržnosti COM(2018)0372 stanoví rámec pro EFRR a Fond soudržnosti 
na období let 2021–2027.

Podle dotyčného nařízení by se financování mělo soustředit na soubor priorit. Text stanoví 
seznam tematických cílů odpovídajících těmto prioritám a podporuje integrované plánování. 

Cílem tohoto stanoviska je zaměřit se na otázky, které byly v návrhu opomenuty, jako je 
kreativní odvětví, kultura, mládež a sport.

Absence odkazů na kulturu v právně závazných nařízeních je i nadále jednou z klíčových 
překážek podpory investic do kultury. Je proto třeba zaujmout mnohem ambiciózní přístup 
a zohlednit čl. 167 odst. 4 SFEU, který stanoví, že „Unie ve své činnosti podle ostatních 
ustanovení Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům“. Zpravodaj zdůrazňuje, že je třeba uznat 
plný potenciál kultury a její úlohu při podpoře hospodářského rozvoje, sociálního začlenění 
a soudržnosti. 

Projednávaný návrh nařízení se sice zmiňuje o kulturním dědictví, avšak opomíjí kulturu jako 
celek. Nezohledňuje její význam pro místní a regionální rozvoj, ačkoli je úzce spojena
s oblastmi, jako je vzdělávání, sociální začlenění a inovace. Kultura přispívá ke vzdělávání 
a učení tím, že rozvíjí schopnosti a know-how, k hospodářskému rozvoji prostřednictvím 
kreativních odvětví a umění a k sociálnímu začlenění tím, že bojuje proti marginalizaci 
komunit, a proto je třeba ji začlenit mezi tematické cíle navrhovaného režimu. Kromě toho je 
třeba vymezit zvláštní opatření a vyčlenit zdroje pro projekty, jako jsou inkubátory, digitální 
infrastruktura (např. širokopásmová) a nehmotná infrastruktura pro vzdělávací, kulturní 
a výzkumné subjekty s tím, že je třeba mít na paměti, že na projekty související s kulturou 
bylo v programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020 v rámci politiky soudržnosti 
vyčleněno nejméně 11 miliard EUR.

V neposlední řadě bude při posuzování projektů a jejich výsledků uplatňována širší škála 
ukazatelů s cílem posílit přístup zaměřený na výkonnost a na výsledky. Zpravodaj proto 
navrhuje zavést nový soubor ukazatelů pro projekty související s infrastrukturou pro cestovní 
ruch a kulturní a přírodní oblasti, které umožní lépe zachycovat zvýšení návštěvnosti těchto 
míst podporovaných z rozpočtu EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podpora práv dětí, jak ji stanoví 
Úmluva OSN o právech dítěte (UNCRC), 
je výslovným cílem politik Unie (článek 3 
SEU). EU a členské státy by měly 
odpovídajícím způsobem využívat EFRR s 
cílem podporovat akce podporující účinné 
zásahy, které přispívají k realizaci práv 
dětí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ve stále více propojeném světě 
a s ohledem na dynamiku demografického 
vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že 
migrační politika Unie vyžaduje společný 
přístup založený na součinnosti 
a doplňkovosti různých nástrojů 
financování. Za účelem zajištění soudržné, 
silné a soustavné podpory úsilí o sdílení 
solidarity a odpovědnosti mezi členskými 
státy při řízení migrace by EFRR měl 
poskytovat podporu na usnadnění 
dlouhodobé integrace migrantů.

(8) Ve stále více propojeném světě 
a s ohledem na dynamiku demografického 
vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že 
migrační politika Unie vyžaduje společný 
přístup založený na součinnosti 
a doplňkovosti různých nástrojů 
financování. Za účelem zajištění soudržné, 
silné a soustavné podpory úsilí o sdílení 
solidarity a odpovědnosti mezi členskými 
státy při řízení migrace by EFRR měl 
poskytovat podporu na usnadnění 
dlouhodobé integrace migrantů bez ohledu 
na jejich status z hlediska práva k pobytu.
Členské státy by měly zajistit, aby místní a 
regionální orgány měly přístup ke 
zdrojům EFRR, které jim budou 
zpřístupněny v přiměřené míře pro účely 
řešení problému integrace přistěhovalců 
na místní a regionální úrovni.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Spravedlivý přechod k sociálně a 
environmentálně udržitelnému 
hospodářství by měl napomoci konsolidaci 
směrů rozvoje zaměřených na budoucnost 
díky lepšímu napojení místních a 
regionálních dovedností a strategií na 
závazky v oblasti dekarbonizace a díky 
budování kapacit a podpůrných systémů 
určených k tomuto účelu. Spravedlivé 
procesy přechodu jsou dlouhodobé, 
výrazně závisejí na vzdělávacích 
opatřeních a závazcích a měly by být 
rozvíjeny na základě procesu „zdola 
nahoru“ a ve spolupráci s příslušnými 
veřejnými, ekonomickými a sociálními 
partnery a s organizacemi občanské 
společnosti.

Pozměňovací návrh 4

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 novými úkoly a s cílem zajistit vysokou 
úroveň bezpečnosti pro občany a také 
inkluzivnost zahrnující politiku na 
prevenci marginalizace či radikalizace by 
investice v rámci EFRR měly kromě 
zajišťování součinnosti a doplňkovosti 
s ostatními politikami Unie, např. v oblasti 
kultury, vzdělávání, mládeže a sportu, 
zejména pak s programy Kreativní Evropa 
(rovněž prostřednictvím pečeti excelence) 
a Erasmus a s Evropským sborem 
solidarity, usnadňovat přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání, kultuře a místnímu 
sportu tím, že příslušným orgánům 
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umožní modernizovat svou infrastrukturu, 
a 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, jakož i 
udržitelnost soudržných společností
zajišťující otevřený kulturní a veřejný 
prostor.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Zpráva otevřené metody 
koordinace z roku 2018, kterou 
vypracovala pracovní skupina odborníků 
členských států ve věci veřejných politik a 
potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, 
zdůrazňuje jejich funkci katalyzátoru při 
propojování kultury a tvořivosti s inovací, 
sociální soudržností a regionálním a 
podnikatelským rozvojem. Velký počet 
regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, včetně strategie pro kulturu a 
tvořivost, přináší příležitost podpořit 
společnou práci.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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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+.

zjednodušen a posledně uvedený fond by 
měl být schopen podporovat investice do 
infrastruktury, investice v souvislosti 
s přístupem ke službám (se zvláštním 
zaměřením na znevýhodněné, 
marginalizované a segregované 
komunity), produktivní investice do 
malých a středních podniků, včetně 
kulturních a tvůrčích odvětví, 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+.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy by měly pravidelně 
předávat Komisi informace o dosaženém 
pokroku zpracované na základě společných 
ukazatelů výstupů a výsledků stanovených 
v příloze I. Společné ukazatele výstupů by 
měly být doplněny o specifické ukazatele 
výsledků a případně o specifické ukazatele 
výstupů pro jednotlivé programy. 
Informace poskytnuté členskými státy by 
měly tvořit základ, z něhož by Komise 
měla vycházet při přípravě zpráv 
o pokroku dosaženém při plnění 
specifických cílů v průběhu celého 
programového období, přičemž za tímto 
účelem použije základní soubor ukazatelů 
stanovený v příloze II.

(22) Členské státy by měly pravidelně 
předávat Komisi informace o dosaženém 
pokroku zpracované na základě společných 
ukazatelů výstupů a výsledků stanovených 
v příloze I. Společné ukazatele výstupů by 
měly být doplněny o specifické ukazatele 
výsledků a případně o specifické ukazatele 
výstupů pro jednotlivé programy. 
Informace poskytnuté členskými státy by 
měly tvořit základ, z něhož by Komise 
měla vycházet při přípravě zpráv 
o pokroku dosaženém při plnění 
specifických cílů v průběhu celého 
programového období, přičemž za tímto 
účelem použije základní soubor 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
stanovený v příloze II.



PE626.959v02-00 8/20 AD\1168989CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Podle bodů 22 
a 23 interinstitucionální dohody 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit 
fondy na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky mohou 
případně zahrnovat měřitelné ukazatele, 
z nichž je možné vycházet při hodnocení 
dopadu fondů v praxi.

(23) Podle bodů 22 
a 23 interinstitucionální dohody 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit 
fondy na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky mohou 
případně zahrnovat měřitelné kvalitativní a 
kvantitativní ukazatele, z nichž je možné 
vycházet při hodnocení dopadu fondů 
v praxi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V rámci udržitelného rozvoje měst 
se považuje za nezbytné podporovat 
integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího 
řešení hospodářských, environmentálních, 
klimatických, demografických a sociálních 
problémů, které mají dopad na městské 
oblasti, včetně funkčních městských 
oblastí, přičemž je třeba zohlednit 
potřebu podporovat vazby mezi městy 
a venkovem. Zásady pro výběr městských 
oblastí, v nichž mají být realizována 
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj 
měst, a orientační příděly na tato opatření 
by měly být stanoveny v programech 
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být 
přiděleno alespoň 6 % prostředků z EFRR 

(25) V rámci udržitelného rozvoje měst 
se považuje za nezbytné podporovat 
integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího 
řešení hospodářských, environmentálních, 
klimatických, kulturních, demografických 
a sociálních problémů, které mají dopad na 
městské oblasti, včetně funkčních 
městských oblastí, přičemž je třeba 
zohlednit potřebu podporovat vazby mezi 
městy a venkovem a snižovat digitální 
propast. Zásady pro výběr městských 
oblastí, v nichž mají být realizována 
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj 
měst, a orientační příděly na tato opatření 
by měly být stanoveny v programech 
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být 
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na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být 
stanoveno, že toto procento musí být 
dodržováno v průběhu celého 
programového období v případě převodu 
mezi prioritami v rámci jednoho programu 
nebo mezi programy, a to i při přezkumu 
v polovině období.

přiděleno alespoň 6 % prostředků z EFRR 
na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být 
stanoveno, že toto procento musí být 
dodržováno v průběhu celého 
programového období v případě převodu 
mezi prioritami v rámci jednoho programu 
nebo mezi programy, a to i při přezkumu 
v polovině období.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Pro dosahování cíle soudržnější, 
inkluzivnější a inovativnější společnosti 
jsou klíčovými silami kultura, vzdělávání, 
odborná příprava, dobrovolnictví a sport.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti odstraněním zásadních 
regionálních rozdílů v Unii, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale 
spíše jich, z důvodu rozsahu rozdílů mezi 
úrovní rozvoje různých regionů 
a zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů a omezenosti finančních 
prostředků členských států a regionů, může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

(29) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti odstraněním zásadních 
regionálních rozdílů v Unii
prostřednictvím přístupu zaměřeného na 
občany, usilujícího o podporu rozvoje 
vedeného na úrovni komunit a 
podporujícího aktivní občanství, nemůže 
být dosaženo uspokojivě členskými státy, 
ale spíše jich, z důvodu rozsahu rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů 
a zaostalosti nejvíce znevýhodněných
regionů a omezenosti finančních 
prostředků členských států a regionů, může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
SEU. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
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nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Demografické změny jsou jednou z 
hlavních výzev, kterým Unie čelí a která 
má rozsáhlé ekonomické, sociální 
i environmentální důsledky. Tyto změny 
zahrnují stárnoucí populaci, snižující se 
počet mladých lidí, nižší porodnost, 
snižující se aktivní pracovní sílu a „odliv 
mozků“. V tomto ohledu je třeba věnovat 
zvláštní pozornost regionům, které trpí 
vážnou demografickou krizí;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) využití přínosů digitalizace pro 
občany, podniky a vlády;

ii) využití přínosů digitalizace pro 
občany, podniky, vlády a veřejné orgány;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) posílení růstu 
a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků;

iii) posílení tvořivosti, růstu 
a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rozvoje dovedností pro inteligentní 
specializaci, průmyslovou transformaci 
a podnikání;

iv) rozvoje dovedností a programů 
odborné přípravy, včetně kombinovaného 
vzdělávání, pro inteligentní specializaci, 
průmyslovou transformaci a podnikání;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšení efektivity trhů práce a 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pomocí 
rozvoje sociální inovace a infrastruktury;

i) zlepšení efektivity trhů práce a 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
především pro mladé lidi, pomocí rozvoje 
sociální inovace a infrastruktury;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení přístupu k inkluzivním a 
kvalitním službám v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního učení 
pomocí rozvoje infrastruktury;

ii) zlepšení přístupu k inkluzivním a 
kvalitním službám v oblasti formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání, 
předškolního vzdělávání, odborné přípravy 
a celoživotního učení, kultury a sportu
pomocí rozvoje infrastruktury a kvalitních 
programů vzdělávání a odborné přípravy, 
včetně hromadných otevřených on-line 
kurzů a smíšeného učení;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) zlepšení přístupu ke kultuře a 
účast na ní, neboť kulturní a tvůrčí 
zapojení umožňuje skupinám, které jsou 
ohroženy vyloučením, jako jsou 
ekonomicky znevýhodněné osoby, 
stárnoucí lidé, osoby se zdravotním 
postižení a etnické menšiny, aby se staly 
aktivní součástí společnosti;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) posílení sociálně-ekonomické 
integrace marginalizovaných komunit, 
migrantů a znevýhodněných skupin 
pomocí integrovaných opatření, včetně 
bydlení a sociálních služeb;

iii) posílení sociálně-ekonomické 
integrace marginalizovaných komunit, 
nezaměstnaných osob, mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, 
(NEET) a osob s nízkou kvalifikací1a, 
migrantů a znevýhodněných skupin 
pomocí integrovaných opatření, včetně 
bydlení a sociálních služeb, kulturních a 
sportovních činností, místní vzdělávací, 
kulturní a sportovní infrastruktury a 
celoživotního učení;

_________________

1a Zpráva Evropského parlamentu o nové 
agendě dovedností pro Evropu (A8-
0276/2017)

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podpory integrovaného sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti 

i) podpory integrovaného sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
rozvoje, kultury, kulturního dědictví, 
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v městských oblastech; sportu a zajištění sportovní infrastruktury, 
jakož i bezpečnosti v městských oblastech; 
přičemž je třeba připomenout, že by 
veškeré projekty související s ochranou, 
obnovou a opětovným použitím 
kulturního dědictví a komunikací v této 
oblasti měly zohledňovat doporučení 
týkající se kvality zásahů v lokalitách 
kulturního dědictví vydaná v rámci 
Evropského roku kulturního dědictví
2018;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zlepšení přístupu ke kultuře a 
podpory kulturních a tvůrčích odvětví s 
cílem přispět k oživení venkovských a 
okrajových oblasti a komunit a zvýšit 
přitažlivost, pokud jde o města a regiony;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpory integrovaného sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
místního rozvoje, kulturního dědictví 
a bezpečnosti a v případě venkovských 
a pobřežních oblastí také prostřednictvím 
komunitně vedeného místního rozvoje.

ii) podpory integrovaného sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
místního rozvoje, kultury, kulturního 
dědictví, sportu a bezpečnosti a v případě 
venkovských a pobřežních oblastí také 
prostřednictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje; přičemž je třeba 
připomenout, že by veškeré projekty 
související s ochranou, obnovou a 
opětovným použitím kulturního dědictví a 
komunikací v této oblasti měly 
zohledňovat doporučení týkající se kvality 
zásahů v lokalitách kulturního dědictví 
vydaná v rámci Evropského roku 
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kulturního dědictví 2018;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) posílení ochrany, podpory a šíření 
kulturního dědictví, hmotného i 
nehmotného, v městských, venkovských a 
pobřežních oblastech;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vzdělávací programy, včetně 
profesní přípravy na pracovišti, smíšeného 
učení, hromadných otevřených on-line 
kurzů, celoživotního učení a vzdělávacích 
činností, včetně neformálního a 
informálního učení;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do infrastruktury v oblasti 
kultury a cestovního ruchu lze považovat 
za malé a způsobilé pro podporu v 
případě, že spolufinancování z EFRR 
nepřekračuje 10 000 000 EUR; v případě 
infrastruktury považované za světové 
kulturní dědictví ve smyslu článku 1 
Úmluvy UNESCO o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví z roku 
1972 se tento strop zvýší na 
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20 000 000 EUR.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 4 – sloupec 2 – RCO 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 70a – kapacita podporované 
kulturní infrastruktury

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 4 – sloupec 2 – RCO 70 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 70b – kapacita podporované 
sportovní infrastruktury

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 2 – RCO 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 77a – kulturní projekty

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 2 – RCO 77 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCO 77b – projekty související se sportem
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77a – počet podporovaných projektů 
infrastruktury v oblasti kultury

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77b – počet podporovaných projektů 
infrastruktury v oblasti cestovního ruchu

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77c – počet podporovaných 
přírodních oblastí

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77d – zvýšení návštěvnosti 
podporované infrastruktury v oblasti 
kultury
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77e – zvýšení návštěvnosti 
podporované infrastruktury v oblasti 
cestovního ruchu

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 77 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 77f – zvýšení návštěvnosti 
podporovaných přírodních oblastí

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 78 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 78a – účastníci kulturních projektů 
a jejich příjemci

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5 – sloupec 3 – RCR 78 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 78b – účastníci projektů 
souvisejících se sportem a jejich příjemci



PE626.959v02-00 18/20 AD\1168989CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 2 – sloupec 3 – RCR 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RCR 86a – projekty přispívající k 
dlouhodobé udržitelné ochraně lokalit 
kulturního dědictví a splňující doporučení 
týkající se kontroly kvality vydaná během 
Evropského roku kulturního dědictví 2018
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