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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. května 2018 přijala Komise návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2021–2027. Ten zahrnuje Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
a Fond soudržnosti („FS“).  

Zpravodajka v zásadě návrh Komise vítá, jelikož zjednodušuje složité postupy spojené 
s EFRR a FS a rozšiřuje podpůrná opatření týkající se ekologických cílů a cílů v oblasti 
klimatu. Je nakloněna zejména větším investicím do „zelenější“ a nízkouhlíkové Evropy, jako 
např. v souvislosti s opatřeními v rámci energetické účinnosti a oběhového hospodářství, 
rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování, podpory udržitelného 
hospodaření s vodou a snižování míry znečištění.   

Je však třeba zajistit více finančních prostředků pro nutnou modernizaci a rozvoj 
infrastruktury členských států, aby byly splněny všechny nové ambiciózní cíle v rámci 
právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, dopravy, nakládání s odpady a klimatu 
v souladu s Pařížskou dohodou. Podpora projektů spolufinancovaných z těchto fondů je 
zásadní zejména v regionech, jejichž rozvoj zaostává. Navíc v mnoha zemích představují 
prostředky z EFRR a FS přinejmenším 50 % veřejných investic a bez těchto prostředků EU 
by tyto členské státy neměly finanční kapacitu dané investice provést.

Pokud jde o financování, považuje zpravodajka navrhované škrty v rámci FS (o polovinu) 
ve srovnání se stávajícím programovým obdobím za výrazné. Částka, která má být převedena 
z FS na nástroj pro propojení Evropy, se přitom rovná částce převedené ve stávajícím 
programovém období 2014–2020. Vzhledem k tomu, že se očekává, že prostředky z FS budou 
použity na financování projektů v oblasti klimatu a životního prostředí, a přispějí tak k plnění 
cílů EU v těchto oblastech, považuje zpravodajka snížení alokace z Fondu soudržnosti v 
rámci sdíleného řízení za neadekvátní. Každý převod z FS na nástroj pro propojení Evropy by 
měl být založen na důkladné analýze Komise, která podpoří, a neoslabí schopnost členských 
států plnit své cíle v oblasti klimatu a životního prostředí. Podíl prostředků převedených 
na nástroj pro propojení Evropy by se měl proporčně rovnat převodu v rámci současného 
programového období (jedná se o 50% snížení) a měl by být k dispozici pro daný členský stát 
během celého programového období.

Využívání EFRR a FS by se podle názoru zpravodajky mělo zlepšit na základě propojení 
investic v rámci politiky soudržnosti s celkovými plány členských států, pokud jde o plnění 
cílů stanovených na rok 2030, a to v souvislosti se směřováním k dlouhodobému snížení 
emisí uhlíku v hospodářství EU.  V tomto ohledu zpravodajka navrhuje, aby bylo vyčleněno 
více prostředků na plnění politického cíle (PO2), jenž je zaměřen na boj proti dopadům 
změny klimatu. 

Odvětví dopravy v EU čelí v současné době zásadním změnám. Emise skleníkových plynů 
z dopravy se musí snížit. Emise z dopravy znečišťující ovzduší je nutno snížit radikálně, a to 
bez jakéhokoli odkladu. Dále by se měla zvýšit míra používání vozidel s nízkými a nulovými 
emisemi. Pro taková vozidla však chybí náležitá infrastruktura. 76 % všech dobíjecích stanic 
je umístěno pouze ve čtyřech členských státech, které představují pouze 27 % celkové rozlohy 
EU. Pro úspěšný přechod na mobilitu s nízkými emisemi je nezbytný společný politický 
rámec pro vozidla, infrastrukturu a elektrické sítě, který propojí ekonomické pobídky a 
programy zaměstnanosti v celé EU na státní, regionální a místní úrovni. Zpravodajka se 
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domnívá, že je nezbytné nabídnout členským státům a jejich regionům možnost financovat 
rozvoj infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi z veškerých možných unijních zdrojů, 
včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS). Je nutné 
rychle zavést infrastrukturu pro dobíjení vozidel a doplňování paliva. V tomto ohledu 
zpravodajka navrhuje převést podporu udržitelné multimodální městské mobility, která nyní 
spadá pod cíl 3, pod cíl 2, v jehož rámci jsou v současnosti přidělovány zdroje a na členské 
státy je vyvíjen větší tlak, aby plnily cíle v oblasti životního prostředí. Zastává názor, 
že přechod k nízkoemisní mobilitě souvisí spíše s celkovým cílem v oblasti nízkouhlíkové 
Evropy než s cíli v oblasti propojení.

Vedle změny klimatu se musí ochrana životního prostředí v Evropě v prvé řadě zaměřit na 
rostoucí riziko sucha v několika regionech EU a ochranu vodních zdrojů, vodních ekosystémů 
a pitné vody i vody ke koupání.  V posledních letech postihlo Evropu více než 100 závažných 
ničivých povodní. Kromě hospodářských a sociálních škod mohou mít povodně závažné 
důsledky pro životní prostředí. Zpravodajka je toho názoru, že je třeba propagovat udržitelné 
hospodaření s vodou, včetně opatření boje proti suchu a povodním. 

Škodlivý hluk může mít dopad na téměř každý aspekt lidského života. Trvale vysoká úroveň 
hluku může způsobit zdravotní problémy a prohloubit stres. Vysoká úroveň hluku může 
rovněž negativně ovlivnit celé ekosystémy. Světelné znečištění je pro zdraví také škodlivé. 
Plýtvá energií, zvyšuje emise uhlíku, a následně i náklady pro spotřebitele.

Umělé světlo rovněž různými způsoby ovlivňuje flóru a faunu. Zpravodajka proto předkládá 
návrh týkající se opatření v oblasti snižování hluku a světelného znečištění.

Politika soudržnosti je klíčovým prvkem k realizaci oběhového hospodářství. Zpravodajka se 
domnívá, že méně rozvinuté země by měly mít možnost zmodernizovat svá stávající zařízení 
pro zpracování zbytkového odpadu tak, aby bylo dosaženo cílů oběhového hospodářství. 
Modernizace stávajících zařízení je v praxi mnohem méně ekonomicky náročná než vytváření 
zařízení nových. V konečném důsledku je pro země s omezeným rozpočtem často 
proveditelnější a zároveň má skutečně pozitivní vliv na životní prostředí.

70 % Evropanů požaduje, aby se EU více angažovala v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. 
Zpravodajka vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o přínos začlenění programu EU v oblasti 
zdraví do rozšířeného ESF +. Nesouhlasí s navrhovaným 8% snížením financování zdravotní 
péče oproti období 2014–2020. Politika soudržnosti by rovněž měla přispět ke zlepšení 
zdravotního stavu občanů Unie. Zpravodajka se domnívá, že lze dosáhnout součinnosti s ESF 
+ a jeho oblastí zdraví i evropským pilířem sociálních práv v rámci evropského semestru, 
budou-li se doporučení pro jednotlivé země stále více zaměřovat na otázky související se 
zdravím. Operační programy spolufinancované z EFRR a Fondu soudržnosti by měly být 
navrženy tak, aby zlepšily přístup ke zdravotní péči. Zpravodajka dále zdůrazňuje, že je nutná 
podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního 
dědictví, bezpečnosti a zdraví v městských, venkovských i pobřežních oblastech.  
Intenzivnější spolupráce s pacienty či organizacemi pacientů je v oblasti úspěšných investic 
do zdraví rovněž nezbytná.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle článku 176 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„SFEU“) je úkolem Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aby 
pomáhal odstraňovat zásadní regionální 
rozdíly v Unii. V souladu s uvedeným 
článkem a s druhým a třetím pododstavcem 
čl. 174 SFEU má EFRR přispívat ke 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a zaostalosti nejvíce 
znevýhodněných regionů, mezi nimiž má 
být zvláštní pozornost věnována regionům, 
které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami, jako jsou nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční 
a horské regiony.

(Netýká se českého znění.)    

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Při provádění EFRR a Fondu 
soudržnosti by měly být dodržovány 
horizontální zásady stanovené v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) 
a v článku 10 SFEU, včetně zásad 
subsidiarity a proporcionality stanovených 
v článku 5 SEU, a to s ohledem na 
ustanovení Listiny základních práv 
Evropské unie. Členské státy by rovněž 
měly respektovat Úmluvu OSN o právech 

(5) Při provádění EFRR a Fondu 
soudržnosti by měly být dodržovány 
horizontální zásady stanovené v článcích 2 
a 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen 
„SEU“) a v článcích 7 až 11 10 SFEU, 
včetně zásad subsidiarity a proporcionality 
stanovených v článku 5 SEU, a to 
s ohledem na ustanovení Listiny 
základních práv Evropské unie. Členské 
státy by rovněž měly respektovat Úmluvu 
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osob se zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v 
souladu s právem Unie, kterým se 
harmonizují požadavky na dostupnost v 
případě výrobků a služeb. Členské státy 
a Komise by se měly zaměřit na odstranění 
nerovností a na podporu rovnosti žen 
a mužů a začleňování hlediska rovnosti 
pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. Fondy by neměly 
podporovat činnosti, které přispívají 
k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR 
a Fondu soudržnosti by měly být sledovány 
v rámci udržitelného rozvoje a prosazování 
cíle Unie zachovat a chránit životní 
prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 
SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna 
integrita vnitřního trhu, operace, z nichž 
mají podniky prospěch, musí splňovat 
pravidla státní podpory stanovená 
v článcích 107 a 108 SFEU.

OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a zajistit dostupnost v souladu s 
jejím článkem 9 a v souladu s právem 
Unie, kterým se harmonizují požadavky na 
dostupnost v případě výrobků a služeb. 
Členské státy a Komise by se měly zaměřit 
na odstranění nerovností a na podporu 
rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska 
rovnosti pohlaví, jakož i boje proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Fondy by 
neměly podporovat činnosti, které 
přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle 
EFRR a Fondu soudržnosti by měly být 
sledovány v rámci udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie zachovat a chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a 
bojovat proti změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 
SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna 
integrita vnitřního trhu, operace, z nichž 
mají podniky prospěch, musí splňovat 
pravidla státní podpory stanovená 
v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tematická zaměření podle tohoto 
nařízení by měla být zajištěna na 
vnitrostátní úrovni, avšak na úrovni 
operačních programů a mezi různými 
kategoriemi regionů by měla být zároveň 
možná flexibilita. Tematická zaměření by 
mohla být případně upravena v souladu se 
zdroji určenými na investiční priority, 
které vyplývají z přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství. Rozsah 
tematického zaměření by měl zohledňovat 
úroveň rozvoje jednotlivých regionů, 
úrovně financování a specifické potřeby 
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regionů, u nichž je kritériem způsobilosti 
na období 2014–2020 HDP na obyvatele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem k cíli tohoto nařízení, 
kterým je posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie v zájmu 
podporování udržitelného rozvoje, je třeba 
vzít v potaz rozdíly v úrovni rozvoje 
regionů, míru zaostávání znevýhodněných 
regionů a omezené zdroje některých 
členských států či regionů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu se závazky Unie 
přijatými v rámci Pařížské dohody a v 
souladu se 7. akčním programem pro 
životní prostředí byly do právních 
předpisů Unie promítnuty nové 
ambiciózní cíle pro oblast životního 
prostředí, energetiky, nakládání s odpady 
a klimatu. Aby se pomohlo členským 
státům tyto cíle splnit a pokračovat v 
nutné modernizaci a rozvoji 
infrastruktury ve svých regionech, je třeba 
zajistit adekvátní financování. Tento 
strukturální přechod by měl velký dopad 
na zaměstnanost a růst v členských 
státech a regionů, a proto je nutné 
umožnit v rámci všech těchto specifických 
cílů veškerá možná podpůrná opatření.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj fondy přispívají k 
začleňování oblasti klimatu a k dosahování 
obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu
cílů v oblasti klimatu. Operace v rámci 
EFRR mají podle očekávání přispět z 
celkového finančního krytí EFRR 30 % na 
cíle v oblasti klimatu. Operace v rámci 
Fondu soudržnosti mají podle očekávání 
přispět z celkového finančního krytí Fondu 
soudržnosti 37 % na cíle v oblasti klimatu.

(14) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu a cílů Organizace 
spojených národů pro udržitelný rozvoj a 
ve snaze přispět k financování opatření, 
která je třeba přijmout na úrovni EU a na 
celostátní a místní úrovni, aby bylo možné 
splnit závazky Unie, přispívají fondy k 
začleňování oblasti klimatu a k dosahování 
obecného cíle, podle něhož má být 30 % 
výdajů EU vynakládáno na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Operace v rámci EFRR by 
měly podle očekávání přispět z celkového 
finančního krytí EFRR 35 % na cíle v 
oblasti klimatu. Operace v rámci Fondu 
soudržnosti mají podle očekávání přispět z 
celkového finančního krytí Fondu 
soudržnosti 37 % na cíle v oblasti klimatu.
Na základě doporučení Evropského 
účetního dvora vydaných ve zvláštní 
zprávě č. 2016/31 by mechanismy pro 
začlenění oblasti klimatu a odolnosti vůči 
klimatu měly rozlišovat mezi zmírňováním 
a přizpůsobováním a měly by být zavedeny 
ex-ante prostřednictvím všech 
programovacích a plánovacích postupů, a 
nikoli být pouze předmětem předkládání 
zpráv ex-post.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Odvětví dopravy Unie čelí 
v současné době zásadním změnám, 
jelikož digitalizace a automatizace mění 
tradiční výrobní postupy a potřeby 
spotřebitelů. Je nezbytné snížit emise 
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skleníkových plynů z dopravy. Emise z 
dopravy znečišťující ovzduší musí být 
radikálně sníženy, a to neprodleně. Má-li 
být dosaženo cílů týkajících se zelenější a 
nízkouhlíkové Unie, je rovněž třeba 
rozšířit používání vozidel s nízkými 
a nulovými emisemi. Příslušná 
infrastruktura pro tato vozidla však stále 
chybí. V současné době je v Unii pouze 
100 000 dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla, přičemž 76 % všech dobíjecích 
stanic se nachází jen ve 4 členských 
státech, které představují pouhých 27 % 
celkové rozlohy Unie. Pro úspěšný 
přechod k nízkoemisní mobilitě je 
nezbytný společný politický rámec pro 
vozidla, infrastrukturu a elektrické sítě, 
kdy se hospodářské pobídky a pobídky 
pro zaměstnanost budou vzájemně 
doplňovat v celé Unii a na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni a budou 
podporovány silnějšími nástroji 
financování ze strany Unie. Je nezbytné 
dát členským státům a regionům možnost 
financovat rozvoj infrastruktury pro 
vozidla s nízkými emisemi z veškerých 
možných zdrojů, včetně EFRR a Fondu 
soudržnosti. V zájmu splnění závazků 
Unie v oblasti klimatu podle Pařížské 
dohody a souvisejících právních předpisů 
Unie by měla být rychle zavedena 
infrastruktura pro dobíjení vozidel 
a doplňování paliva.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Operacemi v rámci EFRR a 
Fondu soudržnosti by se měly provádět 
opatření a cíle stanovené v integrovaných 
vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 
a klimatu, které mají být vypracovány 
podle nařízení o správě energetické unie, 
a to i s přihlédnutím k doporučením 
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Komise ohledně těchto plánů, pokud jde o 
jejich obsah a přidělování finančních 
prostředků.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) EFRR a Fond soudržnosti by měly 
být schopny podporovat činnosti a cíle 
z jiných nástrojů financování, aby se 
zlepšil přístup ke zdravotní péči. Lze 
vytvořit součinnost s Evropským 
sociálním fondem + a jeho oblastí zdraví, 
evropským pilířem sociálních práv, 
evropským semestrem a doporučeními pro 
jednotlivé země, které se stále více 
zaměřují na otázky související se zdravím.

Pozměňovací návrh 10

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 

(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 
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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 
států, která by zohledňovala zvláštní situaci 
nejvzdálenějších regionů.

spravedlivou energii a dopravu, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu, 
udržitelného hospodaření s vodou 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 
států, která by zohledňovala zvláštní situaci 
nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je třeba vzít v úvahu problémy, 
kterým čelí některé podfinancované 
místní a regionální orgány v rámci 
systému centralizované správy. V 
regionech, které nejvíce potřebují 
investice, aby snížily socioekonomické a 
územní rozdíly, je využívání Fondu 
soudržnosti oslabováno značnými 
problémy se spolufinancováním projektů.

Pozměňovací návrh 12

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 

(18) V zájmu splnění cílů členských 
států by tematické zaměření mělo být 
dostatečně flexibilní, aby mohlo být 
přizpůsobeno potřebám jednotlivých 
regionů a poskytlo Unii možnost 
podporovat převod mezi prioritami v rámci 
jednoho programu nebo mezi programy. 
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programu nebo mezi programy. Tímto způsobem by se zabránilo další 
nerovnováze nebo hlubším rozdílům mezi 
úrovní rozvoje regionů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Prostřednictvím další technické a 
finanční pomoci určené na zefektivnění 
oblastí veřejných služeb, na které jsou 
zaměřena opatření podporovaná z EFRR 
a Fondu soudržnosti, by se měla dále 
zlepšit efektivita veřejných institucí, 
zúčastněných stran a správních orgánů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) V zájmu dosažení stanovených cílů 
by měla být přijata opatření na podporu 
regionální či místní mobility nebo na 
snížení znečištění ovzduší a hluku. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Měla by být přijata opatření na 
podporu čistých, udržitelných a 
bezpečných druhů dopravy.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Toto nařízení má přispívat k 
financování podpory, jejímž účelem je 
posílit hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost vyrovnáním hlavních 
regionálních rozdílů v Unii a snižováním 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, mezi nimiž má být zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny 
nepříznivými přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejvzdálenější či nejsevernější regiony s 
velmi nízkou hustotou obyvatelstva a 
ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s cíli politiky (dále jen 
„CP“) stanovenými v čl. [4 odst. 1] 
nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporuje EFRR 
tyto specifické cíle:

1. V souladu s cíli politiky (dále jen 
„CP“) stanovenými v čl. [4 odst. 1] 
nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporuje EFRR 
tyto specifické cíle, a to s přihlédnutím k 
potřebě specifických investic a specifické 
infrastruktury v jednotlivých členských 
státech:

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zelenější, nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře přechodu na čistou a 
spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu a 

b) „zelenější, nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře přechodu na čistou a 
spravedlivou energii a dopravu, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu a 
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prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) 
prostřednictvím:

prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) 
prostřednictvím:

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podpory přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči 
katastrofám;

iv) podpory přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik, požárů a záplav, 
odolnosti vůči katastrofám a zásahů proti 
hydrogeologické nestabilitě;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podpory udržitelného hospodaření 
s vodou;

v) podpory udržitelného hospodaření 
s vodou, včetně opatření zaměřených na 
boj proti suchu a povodním a předcházení 
těmto jevům a na udržitelné nakládání s 
odpady;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) podpory přechodu k oběhovému 
hospodářství;

vi) podpory přechodu k oběhovému 
hospodářství, zejména v rámci úsilí o 
splnění cílů v oblasti recyklace a 
opětovného využití odpadu definovaných 
ve směrnici (EU) 2018/851 a směrnici 
(EU) 2018/852 a cílů v oblasti snížení 
skládkování definovaných ve směrnici 
(EU) 2018/850;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) posílení biologické rozmanitosti, 
zelené infrastruktury v městském prostředí 
a snížení znečištění;

vii) posílení biologické rozmanitosti, 
zelené infrastruktury v městském prostředí 
a snížení znečištění ovzduší, vody a půdy a 
znečištění hlukem a světlem;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) podpory udržitelné multimodální 
městské mobility, a to i pokud jde o 
infrastrukturu pro nízkoemisní mobilitu;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) podpory investic do odvětví odpadů 
s cílem splnit stanovené požadavky Unie v 
oblasti životního prostředí, zejména v 
členských státech, které tyto požadavky 
překračují;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viib) podpory investic do 
vodohospodářství s cílem splnit stanovené 
požadavky Unie v oblasti životního 
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prostředí, zejména v členských státech, 
které tyto požadavky překračují;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zajištění rovného přístupu 
ke zdravotní péči pomocí rozvoje 
infrastruktury, včetně primární péče;

iv) zajištění rovného přístupu 
ke zdravotní péči pomocí rozvoje 
infrastruktury, informačních kampaní, 
včetně primární péče;

Pozměňovací návrh 27

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 
v městských oblastech;

i) podpory integrovaného sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti 
a zdraví v městských oblastech;

Pozměňovací návrh 28

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, kulturního dědictví, 
bezpečnosti a zdraví a v případě 
venkovských a pobřežních oblastí také 
prostřednictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšují kapacitu programových 
orgánů i subjektů spojených s realizací 
fondů;

a) zlepšují prostřednictvím technické 
a finanční pomoci kapacitu programových 
orgánů i subjektů spojených s realizací 
fondů, včetně organizací občanské 
společnosti;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Členské státy skupiny 2 přidělí 
nejméně 45 % svých celkových zdrojů z 
EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % 
na CP 2.

b) Členské státy skupiny 2 přidělí 
nejméně 40 % svých celkových zdrojů z 
EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 35 % 
na CP 2;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Členské státy skupiny 3 přidělí 
nejméně 35 % svých celkových zdrojů z 
EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % 
na CP 2.

c) Členské státy skupiny 3 přidělí 
nejméně 35 % svých celkových zdrojů z 
EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 35 % 
na CP 2.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) produktivní investice do malých a 
středních podniků;

c) produktivní investice do malých a 
středních podniků ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/EC;

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do rekonverze 
upadajících průmyslových regionů a
regionů, jejichž rozvoj zaostává;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jiné než malé a střední podniky 
spolupracují s malými a středními 
podniky v rámci opatření zaměřených na 
energetickou účinnost, nízkouhlíkové 
hospodářství nebo činnosti oběhového 
hospodářství, jež jsou podporované podle 
čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i), iii), vi) a vii), 
mohou být produktivní investice 
podpořeny, jsou-li poskytnuty 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investice do zdravotnických 
a pečovatelských zařízení, včetně 
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integrované péče a primární péče;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) investice do opatření na podporu 
energetické účinnosti a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, se zaměřením na 
konkrétní potřeby domů a obytných 
budov;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu 
mezi investicemi podle písmen a) a b).

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu 
mezi investicemi podle písmen a), aa), ab)
a b).

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nedotýká pokračování či 
úprav (včetně úplného či částečného 
zrušení) pomoci schválené Komisí podle 
nařízení (EU) 1300/2013 a (EU) 
1301/2013 či jiných aktů přijatých podle 
těchto nařízení.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o pomoc předložené nebo 
schválené podle nařízení (EU) 1300/2013 
a (EU) 1301/2013 zůstávají v platnosti.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 2

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

2. „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“.

RCO 18 – domácnosti, 
které dostávají podporu na 
snížení energetické 
náročnosti svých obydlí

RCR 26 – roční konečná 
spotřeba energie (z toho: 
v obytných budovách, 
jiných než obytných 
soukromých budovách, 
jiných než obytných 
veřejných budovách) 

RCO 19 – veřejné 
budovy, které dostávají 
podporu na snížení 
energetické náročnosti

RCR 27 – domácnosti 
s nižší energetickou 
náročností svých obydlí

RCO 20 – nově 
vybudované nebo 
vylepšené sítě dálkového 
vytápění

RCR 28 – budovy s lepší 
energetickou klasifikací 
(z toho: obytné, jiné než 
obytné soukromé, jiné než 
obytné veřejné)

RCR 29 – odhadované 
emise skleníkových 
plynů*

RCR 30 – podniky s nižší 
energetickou náročností

RCO 22 – zvýšení 
kapacity pro výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů (z toho: elektřina, 
teplo)

RCR 31 – celkové 
množství vyrobené 
energie z obnovitelných 
zdrojů (z toho: elektřina, 
teplo)

RCO 97 – počet 
podporovaných 
energetických komunit a 

RCR 32 – energie z 
obnovitelných zdrojů: 
kapacita připojená k síti 
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komunit z obnovitelných 
zdrojů*

(provozní)*

RCO 23 – digitální 
systémy pro správu 
inteligentních sítí

RCR 33 – uživatelé 
připojení k inteligentním 
sítím

RCO 98 – domácnosti, 
které dostávají podporu na 
využívání inteligentních 
energetických sítí

RCR 34 – zavádění 
projektů inteligentních sítí

RCO 24 – nové nebo 
modernizované systémy 
monitorování, 
připravenosti, varování 
a reakce v případě 
katastrofy*

RCR 35 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
protipovodňových 
opatření

RCO 25 – nově 
vybudovaná nebo 
zpevněná ochrana 
pobřežního pásu a břehů 
řek a jezer a ochrana proti 
sesuvům půdy na ochranu 
osob, majetku a 
přírodního prostředí

RCR 36 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
lesními požáry

RCO 26 – zelená 
infrastruktura vybudovaná 
v souvislosti 
s přizpůsobováním se 
změnám klimatu

RCR 37 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem 
(jinými než povodně 
a lesní požáry)

RCO 27 –
celostátní/regionální/místn
í strategie zaměřené na 
přizpůsobování se 
změnám klimatu

RCR 96 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
přírodními riziky 
nesouvisejícími se 
klimatem a riziky 
souvisejícími s lidskou 
činností*

RCO 28 – oblasti, na něž 
se vztahují opatření na 
ochranu před lesními 
požáry

RCR 38 – odhadovaná 
průměrná doba reakce na 
katastrofy*

RCO 30 – délka nového 
nebo rekonstruovaného 
potrubí pro vodovodní 

RCR 41 – počet obyvatel 
napojených na zlepšené 
zásobování vodou 
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přípojky pro domácnost

RCO 31 – délka nově 
vybudované nebo 
rekonstruované kanalizace

RCR 42 – počet obyvatel 
napojených alespoň na 
sekundární čištění 
odpadních vod

RCO 32 – nová nebo 
modernizovaná kapacita 
pro čištění odpadních vod

RCR 43 – ztráty vody

RCR 44 – řádně čištěná 
odpadní voda

RCO 34 – zvýšení 
kapacity pro recyklaci 
odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, 
kteří využívají zařízení na 
recyklaci odpadu 
a systémy pro nakládání 
s drobným odpadem 

RCR 47 – recyklovaný 
odpad

RCR 48 – recyklovaný 
odpad používaný jako 
surovina

RCR 49 – využitý odpad

RCO 36 – plocha 
podporované zelené 
infrastruktury 
v městských oblastech

RCR 50 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch 
z opatření pro kvalitu 
ovzduší

RCO 37 – rozloha lokalit 
náležejících do sítě Natura 
2000, na něž se vztahují 
ochranná a rekultivační 
opatření v souladu s 
prioritním akčním 
rámcem

RCR 95 – počet obyvatel, 
kteří mají přístup k nové 
nebo modernizované 
zelené infrastruktuře v 
městských oblastech

RCO 99 – rozloha oblasti 
mimo lokality náležející 
do sítě Natura 2000, na 
niž se vztahují ochranná a 
rekultivační opatření

RCR 51 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch 
z opatření pro snížení 
hluku

RCO 38 – plocha 
podporované 
rekultivované půdy

RCR 52 – rekultivovaná 
půda využívaná pro zeleň, 
sociální bydlení, 
ekonomické nebo 
komunitní činnosti

RCO 39 – instalované 
systémy pro monitorování 
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znečištění ovzduší

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

2. „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“.

RCO 18 – domácnosti, 
které dostávají podporu na 
snížení energetické 
náročnosti svých obydlí

RCR 26 – roční konečná 
spotřeba energie (z toho: 
v obytných budovách, 
jiných než obytných 
soukromých budovách, 
jiných než obytných 
veřejných budovách) 

RCO 19 – veřejné 
budovy, které dostávají 
podporu na snížení 
energetické náročnosti

RCR 27 – domácnosti 
s nižší energetickou 
náročností svých obydlí

RCO 20 – nově 
vybudované nebo 
vylepšené sítě dálkového 
vytápění

RCR 28 – budovy s lepší 
energetickou klasifikací 
(z toho: obytné, jiné než 
obytné soukromé, jiné než 
obytné veřejné)

RCR 29 – odhadované 
emise skleníkových 
plynů*

RCR 30 – podniky s nižší 
energetickou náročností

RCO 22 – zvýšení 
kapacity pro výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů (z toho: elektřina, 
teplo) 

RCR 31 – celkové 
množství vyrobené 
energie z obnovitelných 
zdrojů (z toho: elektřina, 
teplo)

RCO 97 – počet 
podporovaných 
energetických komunit a 
komunit z obnovitelných 
zdrojů*

RCR 32 – energie z 
obnovitelných zdrojů: 
kapacita připojená k síti 
(provozní)*

RCO 23 – digitální 
systémy pro správu 
inteligentních sítí

RCR 33 – uživatelé 
připojení k inteligentním 
sítím

RCO 98 – domácnosti, 
které dostávají podporu na 
využívání inteligentních 
energetických sítí

RCR 34 – zavádění 
projektů inteligentních sítí
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RCO24a - opatření boje 
proti suchu a povodním

RCR 35 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
protipovodňových 
opatření či opatření proti 
suchu

RCO 24 – nové nebo 
modernizované systémy 
monitorování, 
připravenosti, varování 
a reakce v případě 
katastrofy*

RCR 36 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
lesními požáry

RCO 25 – nově 
vybudovaná nebo 
zpevněná ochrana 
pobřežního pásu a břehů 
řek a jezer a ochrana proti
sesuvům půdy na ochranu 
osob, majetku a 
přírodního prostředí

RCR 37 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
přírodními katastrofami 
souvisejícími s klimatem 
(jinými než povodně 
a lesní požáry)

RCO 26 – zelená 
infrastruktura vybudovaná 
v souvislosti 
s přizpůsobováním se 
změnám klimatu

RCR 96 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch z 
opatření na ochranu před 
přírodními riziky 
nesouvisejícími se 
klimatem a riziky 
souvisejícími s lidskou 
činností*

RCO 27 –
celostátní/regionální/místn
í strategie zaměřené na 
přizpůsobování se 
změnám klimatu

RCR 38 – odhadovaná 
průměrná doba reakce na 
katastrofy*

RCO 28 – oblasti, na něž 
se vztahují opatření na 
ochranu před lesními 
požáry

RCO 30 – délka nového 
nebo rekonstruovaného 
potrubí pro vodovodní 
přípojky pro domácnost

RCR 41 – počet obyvatel 
napojených na zlepšené 
zásobování vodou 

RCO 31 – délka nově 
vybudované nebo 
rekonstruované kanalizace

RCR 42 – počet obyvatel 
napojených alespoň na 
sekundární čištění 
odpadních vod

RCO 32 – nová nebo RCR 43 – ztráty vody
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modernizovaná kapacita 
pro čištění odpadních vod

RCR 44 – řádně čištěná 
odpadní voda

RCR 45 – příspěvky na 
rekuperaci energie a 
surovin z odpadních vod

RCR 45a –
vyprodukovaný 
komunální odpad

RCR 45b –
vyprodukovaný zbytkový 
odpad

RCO 34 – zvýšení 
kapacity pro předcházení 
vzniku odpadu a recyklaci 
odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, 
kteří využívají zařízení na 
recyklaci odpadu 
a udržitelné systémy pro 
nakládání s drobným 
odpadem 

RCR 47 – recyklovaný 
odpad

RCR 48 – recyklovaný 
odpad používaný jako 
surovina

RCR 49 – znovu využitý 
odpad

RCO 36 – plocha 
podporované zelené 
infrastruktury 
v městských oblastech

RCR 50 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch 
z opatření pro kvalitu 
ovzduší

RCO 37 – rozloha lokalit 
náležejících do sítě Natura 
2000, na něž se vztahují 
ochranná a rekultivační 
opatření v souladu s 
prioritním akčním 
rámcem

RCR 95 – počet obyvatel, 
kteří mají přístup k nové 
nebo modernizované 
zelené infrastruktuře v 
městských oblastech

RCO 99 – rozloha oblasti 
mimo lokality náležející 
do sítě Natura 2000, na 
niž se vztahují ochranná a 
rekultivační opatření

RCR 51 – počet obyvatel, 
kteří mají prospěch 
z opatření pro snížení 
hluku

RCO 38 – plocha 
podporované 

RCR 51a – počet obyvatel 
majících prospěch 
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rekultivované půdy z opatření na snižování 
světelného znečištění

RCO 39 – Systémy 
monitorování znečištění 
ovzduší nainstalovaného 
RCO 55 – délka tramvají 
a metra – nová

RCR 52 – rekultivovaná 
půda využívaná pro zeleň, 
sociální bydlení, 
ekonomické nebo 
komunitní činnosti

RCO 56 – délka 
tramvajových tratí a tratí 
metra –
rekonstruované/moderniz
ované

RCR 62 – počet 
cestujících ve veřejné 
dopravě za rok

RCO 57 – kolejová 
vozidla pro veřejnou 
dopravu šetrná k 
životnímu prostředí

RCR 63 – počet uživatelů 
nových/modernizovaných 
tramvajových tratí a tratí 
metra za rok

RCO 58 – podporovaná 
specializovaná cyklistická 
infrastruktura

RCR 64 – počet uživatelů 
specializované cyklistické 
infrastruktury za rok

RCO 59 – podporovaná 
infrastruktura pro 
alternativní paliva 
(plnicí/dobíjecí stanice)

RCR 64a – odhadované 
emise skleníkových 
plynů, kterým se předešlo

RCO 60 – města, která 
mají nové nebo 
modernizované 
digitalizované městské 
dopravní systémy

RCO 60a – počet 
dobíjecích stanic pro 
rychlá elektrická vozidla

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 3

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility a 
regionálního propojení 

RCO 41 – zvýšení počtu 
domácností s přístupem 
k širokopásmovým sítím 

RCR 53 – počet 
domácností s připojením k 
širokopásmovým sítím s 



AD\1167266CS.docx 27/35 PE625.333v02-00

CS

IKT s velmi vysokou kapacitou velmi vysokou kapacitou

RCO 42 – zvýšení počtu 
podniků s přístupem 
k širokopásmovým sítím 
s velmi vysokou kapacitou

RCR 54 – počet podniků s 
připojením k 
širokopásmovým sítím s 
velmi vysokou kapacitou

RCO 43 – délka 
podporovaných nových 
silnic – TEN-T1

RCR 55 – uživatelé nově 
vybudovaných, 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

RCO 44 – délka 
podporovaných nových 
silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory 
díky lepší silniční 
infrastruktuře

RCO 45 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
díky lepší železniční 
infrastruktuře

RCO 46 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic –
jiné

RCO 47 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – TEN-
T

RCR 57 – délka 
železničních tratí 
v provozu vybavených 
evropským systémem 
řízení železničního 
provozu

RCO 48 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – jiné

RCR 58 – počet osob 
přepravených za rok na 
podporovaných 
železničních tratích

RCO 49 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – TEN-
T

RCR 59 – železniční 
nákladní doprava

RCO 50 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – jiné

RCR 60 – nákladní 
doprava po 
vnitrozemských vodních 
cestách

RCO 51 – délka nových 
nebo modernizovaných 
vnitrozemských vodních 
cest – TEN-T

RCO 52 – délka nových 
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nebo modernizovaných 
vnitrozemských vodních 
cest – jiné

RCO 53 – železniční 
stanice a zařízení – nové 
nebo modernizované

RCO 54 – intermodální 
spojení – nové nebo 
modernizované

RCO 100 – počet 
podporovaných přístavů

RCO 55 – délka 
tramvajových tratí a tratí 
metra – nové

RCR 62 – počet 
cestujících ve veřejné 
dopravě za rok 

RCO 56 – délka 
tramvajových tratí a tratí 
metra –
rekonstruované/moderniz
ované

RCR 63 – počet uživatelů 
nových/modernizovaných 
tramvajových tratí a tratí 
metra za rok

RCO 57 – kolejová 
vozidla pro veřejnou 
dopravu šetrná k 
životnímu prostředí

RCR 64 – počet uživatelů 
specializované cyklistické 
infrastruktury za rok

RCO 58 – podporovaná 
specializovaná cyklistická 
infrastruktura

RCO 59 – podporovaná 
infrastruktura pro 
alternativní paliva 
(plnicí/dobíjecí stanice)

RCO 60 – města, která 
mají nové nebo 
modernizované 
digitalizované městské 
dopravní systémy

_______________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 
č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky
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(1) (2) (3)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility a 
regionálního propojení 
IKT

RCO 41 – zvýšení počtu 
domácností s přístupem 
k širokopásmovým sítím 
s velmi vysokou kapacitou

RCR 53 – počet 
domácností s připojením k 
širokopásmovým sítím s 
velmi vysokou kapacitou

RCO 42 – zvýšení počtu 
podniků s přístupem 
k širokopásmovým sítím 
s velmi vysokou kapacitou

RCR 54 – počet podniků s 
připojením k 
širokopásmovým sítím s 
velmi vysokou kapacitou

RCO 43 – délka 
podporovaných nových 
silnic – TEN-T1

RCR 55 – uživatelé nově 
vybudovaných, 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

RCO 44 – délka 
podporovaných nových 
silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory 
díky lepší silniční 
infrastruktuře

RCO 45 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic –
TEN-T

RCR 101 – časové úspory 
díky lepší železniční 
infrastruktuře

RCO 46 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic –
jiné

RCO 47 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – TEN-
T

RCR 57 – délka 
železničních tratí 
v provozu vybavených 
evropským systémem 
řízení železničního 
provozu 

RCO 48 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – jiné

RCR 58 – počet osob 
přepravených za rok na 
podporovaných 
železničních tratích

RCO 49 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – TEN-
T

RCR 59 – železniční 
nákladní doprava

RCO 50 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – jiné

RCR 60 – nákladní 
doprava po 
vnitrozemských vodních 
cestách

RCO 51 – délka nových 
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nebo modernizovaných 
vnitrozemských vodních 
cest – TEN-T

RCO 52 – délka nových 
nebo modernizovaných 
vnitrozemských vodních 
cest – jiné

RCO 53 – železniční 
stanice a zařízení – nové 
nebo modernizované

RCO 54 – intermodální 
spojení – nové nebo 
modernizované

RCO 100 – počet 
podporovaných přístavů

vypouští se vypouští se

_______________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 
č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 4

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

4. Sociálnější Evropa díky 
provádění evropského 
pilíře sociálních práv

RCO 61 – počet 
nezaměstnaných osob 
za rok, které využívají 
zlepšená zařízení pro 
služby v oblasti 
zaměstnanosti

RCR 65 – počet uchazečů 
o zaměstnání za rok, kteří 
využívají podporované 
služby v oblasti 
zaměstnanosti

RCO 63 – kapacita 
vybudované dočasné 
infrastruktury pro 
přijímání

RCR 66 – obsazenost 
vybudované nebo 
renovované dočasné 
infrastruktury pro 
přijímání 

RCO 64 – kapacita 
renovovaných obytných 

RCR 67 – obsazenost 
renovovaných obytných 



AD\1167266CS.docx 31/35 PE625.333v02-00

CS

prostor – migranti, 
uprchlíci a osoby 
požívající mezinárodní 
ochrany nebo o ni žádající

prostor – migranti, 
uprchlíci a osoby 
požívající mezinárodní 
ochrany nebo o ni žádající

RCO 65 – kapacita 
renovovaných obytných 
prostor – jiné

RCR 68 – obsazenost 
renovovaných obytných 
prostor – jiné

RCO 66 – kapacita tříd
podporované 
infrastruktury péče o děti 
(nová nebo 
modernizovaná)

RCR 70 – počet dětí 
využívajících 
podporovanou 
infrastrukturu péče o děti 
za rok

RCO 67 – kapacita tříd 
podporované vzdělávací 
infrastruktury (nová nebo 
modernizovaná)

RCR 71 – počet žáků 
využívajících 
podporovanou vzdělávací 
infrastrukturu za rok

RCO 69 – kapacita 
podporované zdravotnické 
infrastruktury

RCR 72 – osoby 
s přístupem k zlepšeným 
službám zdravotní péče 

RCO 70 – kapacita 
podporované sociální 
infrastruktury (vyjma 
bydlení)

RCR 73 – počet osob 
využívajících 
podporovaná zdravotnická 
zařízení za rok

RCR 74 – počet osob 
využívajících 
podporovaná zařízení 
sociální péče za rok

RCR 75 – průměrná doba 
reakce u naléhavých 
zdravotních případů 
v podporované oblasti

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

4. Sociálnější Evropa díky 
provádění evropského 
pilíře sociálních práv

RCO 61 – počet 
nezaměstnaných osob 
za rok, které využívají 
zlepšená zařízení pro 
služby v oblasti 
zaměstnanosti

RCR 65 – počet uchazečů 
o zaměstnání za rok, kteří 
využívají podporované 
služby v oblasti 
zaměstnanosti

RCO 63 – kapacita 
vybudované dočasné 

RCR 66 – obsazenost 
vybudované nebo 
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infrastruktury pro 
přijímání

renovované dočasné 
infrastruktury pro 
přijímání

RCO 64 – kapacita 
renovovaných obytných 
prostor – migranti, 
uprchlíci a osoby 
požívající mezinárodní 
ochrany nebo o ni žádající

RCR 67 – obsazenost 
renovovaných obytných 
prostor – migranti, 
uprchlíci a osoby 
požívající mezinárodní 
ochrany nebo o ni žádající

RCO 65 – kapacita 
renovovaných obytných 
prostor – jiné

RCR 68 – obsazenost 
renovovaných obytných 
prostor – jiné

RCO 66 – kapacita tříd 
podporované 
infrastruktury péče o děti 
(nová nebo 
modernizovaná)

RCR 70 – počet dětí 
využívajících 
podporovanou 
infrastrukturu péče o děti 
za rok

RCO 67 – kapacita tříd 
podporované vzdělávací 
infrastruktury (nová nebo 
modernizovaná)

RCR 71 – počet žáků 
využívajících 
podporovanou vzdělávací 
infrastrukturu za rok

RCO 69 – kapacita a 
dostupnost podporované 
zdravotnické 
infrastruktury a 
inovativních 
zdravotnických 
technologií

RCR 72 – osoby 
s přístupem k zlepšeným 
službám zdravotní péče 

RCO 70 – kapacita a 
dostupnost podporované 
sociální infrastruktury 
(vyjma bydlení)

RCR 73 – počet osob 
využívajících 
podporovaná zdravotnická 
zařízení za rok

RCR 74 – počet osob 
využívajících 
podporovaná zařízení 
sociální péče za rok

RCR 75 – průměrná doba 
reakce u naléhavých 
zdravotních případů 
v podporované oblasti

RCR 75a – osoby s 
přístupem k informačním 
kampaním a kampaním 
pro prevenci onemocnění
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha II – dílčí nadpis 4 – bod iv

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Specifický cíl Výstupy Výsledky

(1) (2) (3) (4)

4. Sociálnější 
Evropa díky 
provádění 
evropského 
pilíře 
sociálních práv

iv) zajištění 
rovného 
přístupu 
ke zdravotní 
péči pomocí 
rozvoje 
infrastruktury, 
včetně 
primární péče;

CCO 20 – nová 
nebo 
modernizovaná 
kapacita pro 
zdravotnickou 
infrastrukturu 

CCR 19 – počet 
obyvatel s přístupem 
k zlepšeným službám 
zdravotní péče

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Specifický cíl Výstupy Výsledky

(1) (2) (3) (4)

4. Sociálnější 
Evropa díky 
provádění 
evropského 
pilíře 
sociálních práv

iv) zajištění 
rovného 
přístupu 
ke zdravotní 
péči pomocí 
rozvoje 
infrastruktury, 
včetně 
primární péče, 
při zohlednění 
potřeb, které 
určí pacienti 
nebo 
organizace 
pacientů

CCO 20 – nová 
nebo 
modernizovaná 
kapacita a 
dostupnost pro 
zdravotnickou 
infrastrukturu 

CCR 19 – počet 
obyvatel s přístupem 
k zlepšeným službám 
zdravotní péče
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