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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Návrh Komise 

Návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) a o Fondu 
soudržnosti stanoví příslušné cíle provádění EFRR a Fondu soudržnosti.

Tento návrh nařízení zavádí tematické zaměření na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit rámec 
pro realizaci těchto fondů. V tomto rámci Evropská komise navrhuje, aby byla většina 
prostředků (v rozmezí 65–85 %) přidělena na realizaci cílů politik č. 1 „inteligentnější 
Evropa“ a č. 2 „zelenější, nízkouhlíková Evropa“, které jsou vymezeny v unijním nařízení
o společných ustanoveních vztahujících se na všechny evropské fondy.

Uvedený návrh stanoví rovněž omezený seznam nezpůsobilých činností, které nespadají do 
oblasti působnosti fondů.

Na závěr je třeba dodat, že návrh zavádí rámec ukazatelů monitorování a přístup ke 
specifickým územím, včetně udržitelného rozvoje měst, jakož i k nejvzdálenějším regionům

2. Návrhy zpravodajky

Vzhledem k tomu, že regiony dokáží nejlépe pojmenovat své potřeby a priority a že je třeba 
podporovat decentralizovanou správu provádění evropských fondů, zpravodajka navrhuje 
zachovat tematické zaměření na úrovni regionů, a nikoli na úrovni vnitrostátní, jak 
předpokládá tento návrh nařízení.

Aby byla regionům při využívání zdrojů z EFRR poskytnuta větší flexibilita, zpravodajka 
rovněž navrhuje rozšířit tematické zaměření o další cíle politiky. V této souvislosti a 
s ohledem na to, že doprava hraje při naplňování přednostních cílů Evropské unie ústřední 
úlohu, navrhuje také začlenit do tematického zaměření cíl politiky č. 3 „propojenější Evropa“.

Za účelem poskytnutí vyšší flexibility regionům ve prospěch naplňování dalších cílů politiky 
zpravodajka rovněž navrhuje snížit minimální podíl prostředků vyhrazených pro strategický 
cíl č. 1 „inteligentnější Evropa“, a to z 60 % na 30 % pro nejrozvinutější regiony, ze 45 % na 
30 % pro přechodové regiony a z 35 % na 20 % pro méně rozvinuté regiony.

Vzhledem k tomu, že při naplňování přednostních cílů Evropské unie hraje ústřední roli 
doprava, zpravodajka navrhuje, aby byly vytyčeny nové specifické cíle pro oblast dopravy:

 specifický cíl týkající se inteligentní mobility a kvality dopravních služeb v rámci cíle 
politiky č. 1 „inteligentnější Evropa“;

 specifický cíl týkající se udržitelné mobility v rámci cíle politiky č. 2 „zelenější 
Evropa“;

 specifický cíl týkající se financování z fondu pro spravedlivý přechod v rámci cíle 
politiky č. 2 „zelenější Evropa“;

 specifický cíl týkající se mobility jako nástroje územní soudržnosti v rámci cíle 
politiky č. 3 „propojenější Evropa“;
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 specifický cíl týkající se přístupu k veřejným službám dopravy v rámci cíle politiky 
č. 4 „sociálnější Evropa“;

Zpravodajka s cílem podpořit využívání fondu EFRR v odvětví dopravy také navrhuje 
odstranit některá ustanovení, která omezují využívání tohoto fondu ve prospěch regionálních 
letišť a u železničních kolejových vozidel. 

Závěrem je třeba uvést, že zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je 
podpořit součinnost mezi EFRR, Fondem soudržnosti a ostatními rozpočtovými nástroji 
Evropské unie za účelem financování rozvoje transevropské dopravní sítě. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 
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

(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 
osob se zdravotním postižením a zajistit 
bezbariérový přístup v souladu s článkem 
9 této úmluvy 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, snižování rozdílů 
mezi regiony a na podporu rovnosti žen
a mužů a začleňování hlediska rovnosti 
pohlaví, jakož i na boj proti diskriminaci 
na základě pohlaví, národnosti, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Fondy by 
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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.

neměly podporovat činnosti, které 
přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle 
EFRR a Fondu soudržnosti by měly být 
sledovány v rámci závazků Unie na 
základě Pařížské dohody o změně klimatu
a prosazování cíle Unie, jímž je udržitelný 
rozvoj, jakož i zachování a ochrana 
životního prostředí a zlepšování jeho 
kvality, 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 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 a Fond 
soudržnosti měly poskytovat podporu na 
usnadnění dlouhodobé integrace migrantů.

Pozměňovací návrh 3

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 

(9) Za účelem podpory úsilí členských 
států a regionů při vyrovnávání se
s novými úkoly a s cílem zajistit vysokou 
úroveň bezpečnosti a soudržnosti pro 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 4

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 
transevropských sítí dopravní 
infrastruktury a globální sítě 
vysokorychlostní digitální infrastruktury
a na podporu čisté, bezpečné a udržitelné 
multimodální městské mobility.

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 proto 
měla být zaměřena na cíle politiky 
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„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 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.

„inteligentnější Evropa“, „zelenější, 
nízkouhlíková Evropa“, „propojenější 
Evropa“ a „sociálnější Evropa“. Tohoto 
tematického zaměření by mělo být 
dosaženo na regionální úrovni a zároveň 
by měla být umožněna flexibilita na úrovni 
jednotlivých programů.

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 
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 

(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
a EFRR by měly být schopny 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 a do 
bezpečnosti stávajících tunelů a mostů, 
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 
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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+.

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 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 a EFRR 
prostřednictvím sdíleného řízení a režimu 
přímého provádění v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy (dále jen „CEF“).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby se kromě jiného 
maximalizovala přidaná hodnota investic
v odvětví dopravy financovaných vcelku 
nebo zčásti z rozpočtu EU, je třeba 
usilovat o synergii mezi EFRR a nástroji, 
jež jsou předmětem přímého řízení, jako je 
Nástroj pro propojení Evropy a finanční 
nástroje budoucího programu 
„InvestEU“;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Zvláštní pozornost by se měla (27) Zvláštní pozornost by se měla 
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věnovat nejvzdálenějším regionům, a to 
zejména přijetím opatření podle článku 349 
SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro 
nejvzdálenější regiony s cílem 
kompenzovat dodatečné náklady vzniklé
v těchto regionech v důsledku jednoho 
nebo několika trvalých omezení uvedených
v článku 349 SFEU, jako jsou např. 
odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, 
složitý povrch a podnebí a hospodářská 
závislost na malém množství produktů, 
přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto 
faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich 
rozvoj. Tento příděl může zahrnovat 
investice, provozní náklady a závazky 
veřejné služby určené ke kompenzaci 
dodatečných nákladů způsobených 
takovými omezeními. Provozní podpora 
může zahrnovat výdaje na služby nákladní 
dopravy a na podporu zavádění dopravních 
služeb, stejně jako výdaje na činnosti 
související s omezeními při skladování, 
nadměrnou velikostí a údržbou výrobních 
nástrojů či nedostatkem lidského kapitálu 
na místním trhu práce. Aby byla ochráněna 
integrita vnitřního trhu – a stejně jako
v případě všech operací 
spolufinancovaných z EFRR a Fondu 
soudržnosti –, měla by jakákoli podpora
z EFRR na financování provozní
a investiční podpory v nejvzdálenějších 
regionech splňovat pravidla státní podpory 
stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

věnovat nejvzdálenějším regionům, a to 
zejména přijetím opatření podle článku 349 
SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro 
nejvzdálenější regiony s cílem 
kompenzovat dodatečné náklady vzniklé
v těchto regionech v důsledku jednoho 
nebo několika trvalých omezení uvedených
v článku 349 SFEU, jako jsou např. 
odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, 
složitý povrch a podnebí a hospodářská 
závislost na malém množství produktů, 
přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto 
faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich 
rozvoj. Tento příděl může zahrnovat 
investice, provozní náklady a závazky 
veřejné služby určené ke kompenzaci 
dodatečných nákladů způsobených 
takovými omezeními. Provozní podpora 
může zahrnovat výdaje na služby nákladní 
dopravy, zelenou logistiku, řízení mobility
a na podporu zavádění dopravních služeb, 
stejně jako výdaje na činnosti související
s omezeními při skladování, nadměrnou 
velikostí a údržbou výrobních nástrojů či
nedostatkem lidského kapitálu na místním 
trhu práce. Aby byla ochráněna integrita 
vnitřního trhu – a stejně jako v případě 
všech operací spolufinancovaných z EFRR
a Fondu soudržnosti –, měla by jakákoli 
podpora z EFRR na financování provozní
a investiční podpory v nejvzdálenějších 
regionech splňovat pravidla státní podpory 
stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posílení výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií;

i) rozšíření výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení



PE626.999v04-00 10/29 AD\1171145CS.docx

CS

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 a vlády a posílení 
digitálního propojení;

Pozměňovací návrh 12

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 růstu, 
konkurenceschopnosti a odolnosti malých
a středních podniků;

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) rozvoje inteligentních, bezpečných
a interoperabilních druhů dopravy;

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) podpory multimodální mobility
s nízkými emisemi;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) podpory strukturálních změn, 
jejichž cílem je přechod k nízkouhlíkové 
výrobě energie;

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvýšení digitálního propojení; i) zvýšení digitálního propojení
a posílení přeshraničních spojení;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) rozvoje udržitelné, inteligentní, 
bezpečné a intermodální sítě TEN-T 
odolné vůči změnám klimatu;

ii) rozvoje udržitelné, inteligentní, 
zabezpečené a bezpečné a intermodální sítě
TEN-T odolné vůči změnám klimatu;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) rozvoje udržitelné, inteligentní
a intermodální celostátní, regionální
a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti 
TEN-T a přeshraniční mobility;

iii) rozvoje udržitelné, inteligentní, 
bezpečné, zabezpečené a intermodální 
celostátní, regionální a místní mobility 
odolné vůči změnám klimatu, včetně 
lepšího přístupu k síti TEN-T, přeshraniční 
mobility a spojení s nejvzdálenějšími 
regiony;
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podpory udržitelné multimodální 
městské mobility;

iv) podpory udržitelné multimodální
a přístupné městské mobility, mimo jiné
i chůze, jízdy na kole, veřejné dopravy
a sdílené mobility;

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) zlepšení přístupu ke kvalitním
a inkluzivním veřejným dopravním 
službám;

Pozměňovací návrh 21

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, včetně primární péče, a to
i ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh 22

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, odvětví 
cestovního ruchu a bezpečnosti
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v městských oblastech;

Pozměňovací návrh 23

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, 
odvětví cestovního ruchu a bezpečnosti a 
v případě venkovských a pobřežních 
oblastí a nejvzdálenějších regionů také 
prostřednictvím komunitně vedeného 
místního rozvoje;

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) opatření ke zvýšení atraktivity 
cestovního ruchu v regionech a oblastech, 
které prosazují udržitelný cestovní ruch.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o programy prováděné
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost
a růst, musí být celkové zdroje z EFRR
v jednotlivých členských státech 
soustředěny na vnitrostátní úrovni
v souladu s odstavci 3 a 4.

1. Pokud jde o programy prováděné
v rámci cíle Investice pro zaměstnanost
a růst, musí být celkové zdroje z EFRR
v jednotlivých členských státech 
soustředěny na regionální úrovni v souladu
s odstavci 3 a 4.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o tematické zaměření 
podpory pro členské státy, jejichž součástí 
jsou nejvzdálenější regiony, používají se 
zdroje z EFRR přidělené konkrétně na 
programy pro nejvzdálenější regiony 
odděleně od zdrojů z EFRR přidělených na 
všechny ostatní regiony.

2. Pokud jde o tematické zaměření 
podpory pro nejvzdálenější regiony 
členských států, používají se zdroje
z EFRR přidělené konkrétně na programy 
pro nejvzdálenější regiony odděleně od 
zdrojů z EFRR přidělených na všechny 
ostatní regiony.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se podle svého poměru 
hrubého národního důchodu dělí do 
těchto skupin:

Regiony se dělí podle čl. 102 odst. 2 
nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení
o společných ustanoveních] takto:

a) státy, jejichž poměr hrubého 
národního důchodu se rovná nebo je vyšší 
než 100 % průměru EU (dále jen 
„skupina 1“);

a) méně rozvinuté regiony, jejichž 
HDP na obyvatele je nižší než 75 % 
průměru HDP v EU-27 (dále jen „méně 
rozvinuté regiony“);

b) státy, jejichž poměr hrubého 
národního důchodu se rovná nebo je vyšší 
než 75 % a nižší než 100 % průměru EU 
(dále jen „skupina 2“);

b) přechodové regiony, jejichž HDP 
na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 100 
% průměru HDP v EU-27 (dále jen 
„přechodové regiony“);

c) státy, jejichž poměr hrubého 
národního důchodu je nižší než 75 % 
průměru EU (dále jen „skupina 3“).

c) rozvinutější regiony, jejichž HDP 
na obyvatele je vyšší než 100% průměru 
HDP v EU-27 (dále jen „rozvinutější 
regiony“).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se poměrem 
hrubého národního důchodu rozumí 
poměr mezi hrubým národním důchodem 
na osobu daného členského státu, měřeno 
podle standardu kupní síly a vypočteno 
na základě údajů Unie za období 2014 až 
2016, a průměrným hrubým národním 
důchodem na osobu podle standardu 
kupní síly v 27 členských státech za stejné 
referenční období.

vypouští se

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst pro 
nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie 
spadající do skupiny 3.

Pokud jde o programy v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst pro 
nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie 
spadající do skupiny „méně rozvinutých 
regionů“.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Členské státy skupiny 1 přidělí 
nejméně 85 % svých celkových zdrojů
z EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a CP 2
a nejméně 60 % na CP 1;

a) Členské státy skupiny 1 přidělí 
nejméně 60 % svých celkových zdrojů
z EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a CP 2;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b
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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 20 % svých celkových zdrojů
z EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % 
na CP 2; 

Pozměňovací návrh 32

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 15 % svých celkových zdrojů
z EFRR v rámci jiných priorit, než je 
technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % 
na CP 2.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investice do infrastruktury; a) investice do infrastruktury, zvláště
s evropskou přidanou hodnotou, do 
dopravních, energetických a digitálních 
transevropských sítí a do zvýšení úrovně 
bezpečnosti stávající dopravní 
infrastruktury, jako jsou mosty a tunely;

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) investice do udržitelné městské 
mobility, jakož i do veřejné dopravy
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a pruhů pro cyklisty;

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) financování nákupu kolejových 
vozidel pro použití v železniční dopravě;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem přispět ke specifickému cíli
v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 
písm. a) bodě iv) podporuje EFRR také 
odbornou přípravu, celoživotní učení
a vzdělávací činnosti.

S cílem přispět ke specifickému cíli
v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 
písm. a) bodě iv) a ke specifickému cíli
v rámci CP 4 uvedenému v čl. 2 odst. 2 
písm. d) podporuje EFRR také odbornou 
přípravu, celoživotní učení a vzdělávací 
činnosti.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Částka převedená z EFRR do 
Nástroje pro propojení Evropy se použije
v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
Evropy].

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do sítě TEN-T; b) investice do sítě TEN-T
a udržitelné mobility;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do letištní infrastruktury, 
vyjma nejvzdálenějších regionů;

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do zařízení pro zpracování 
zbytkového odpadu;

g) investice do zařízení pro zpracování 
zbytkového odpadu, vyjma 
nejvzdálenějších regionů;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) financování nákupu kolejových 
vozidel pro použití v železniční dopravě, 
vyjma případů, kdy souvisí s:

vypouští se

i) plněním závazků veřejné služby, 
uzavřených na základě řízení o zadávání 
veřejných zakázek, podle nařízení 
1370/2007 ve znění pozdějších předpisů;

ii) poskytováním služeb železniční 
dopravy na tratích, jež jsou plně otevřeny 
hospodářské soutěži, a příjemce je nový 
účastník na trhu způsobilý pro 
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financování podle nařízení (EU) 
2018/xxxx [nařízení o fondu InvestEU].

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise na základě své povinnosti 
podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. 
e) bodu i)] finančního nařízení předloží 
Evropskému parlamentu a Radě informace
o výkonnosti v souladu s přílohou II.

3. Komise na základě své povinnosti 
podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. 
e) bodu i)] finančního nařízení předloží 
Evropskému parlamentu a Radě informace
o výkonnosti v souladu s přílohou II. Tyto 
informace rovněž poskytnou kvalitativní 
posouzení pokroku směrem k plnění 
specifických cílů stanovených v článku 2.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EFRR podporuje integrovaný 
územní rozvoj na základě územních 
strategií v souladu s článkem [23] nařízení 
(EU) 2018/xxxx [nové nařízení
o společných ustanoveních] se zaměřením 
na městské oblasti („udržitelný rozvoj 
měst“) v rámci programů spadajících pod 
oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného 
nařízení.

1. EFRR podporuje integrovaný 
územní rozvoj na základě územních 
strategií v souladu s článkem [23] nařízení 
(EU) 2018/xxxx [nové nařízení
o společných ustanoveních] se zaměřením 
na městské oblasti („udržitelný rozvoj 
měst“ a „plány udržitelné městské 
mobility“) v rámci programů spadajících 
pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 
zmíněného nařízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní doplňkový příděl na 
nejvzdálenější regiony se použije s cílem 

1. Článek 3 se nepoužije na zvláštní 
doplňkový příděl na nejvzdálenější 
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vyrovnat doplňkové náklady vynaložené
v těchto regionech v důsledku jednoho či 
více trvalých omezení jejich rozvoje 
uvedených v článku 349 SFEU.

regiony. Zvláštní doplňkový příděl na 
nejvzdálenější regiony se použije s cílem 
vyrovnat doplňkové náklady vynaložené
v těchto regionech v důsledku jednoho či 
více trvalých omezení jejich rozvoje 
uvedených v článku 349 SFEU.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Odchylně od čl. 4 odst. 1 může 
EFRR podporovat produktivní investice 
do podniků v nejvzdálenějších regionech,
a to bez ohledu na velikost těchto 
podniků.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 1 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Inteligentnější Evropa díky 
podpoře inovativní a inteligentní 
ekonomické transformace

1. Konkurenceschopná
a inteligentnější Evropa díky posílení její 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a díky podpoře inovativní
a inteligentní ekonomické transformace

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility

RCO 43 – délka 
podporovaných nových 

RCR 55 – uživatelé nově 
vybudovaných, 
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a regionálního propojení 
IKT

silnic – TEN-T 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 57 – délka 
železničních tratí
v provozu vybavených 
evropským systémem 
řízení železničního 
provozu

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

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

RCO 48 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – jiné

RCR 59 – železniční 
nákladní doprava

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

RCR 60 – nákladní 
doprava po 
vnitrozemských vodních 
cestách

RCO 50 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – jiné

RCO 51 – délka nových 
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 
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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)

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility
a regionálního propojení 
IKT

RCO 43 – délka 
podporovaných nových 
silnic – TEN-T

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

– počet silničních
a železničních mostů
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a tunelů, které jsou 
kontrolovány každé tři 
roky a řádně udržované 
pro účely bezpečnosti

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

RCO 48 – délka 
podporovaných nových 
železničních tratí – jiné 

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

RCO 57 – délka 
železničních tratí
v provozu vybavených 
evropským systémem 
řízení železničního 
provozu, včetně 
přeshraničních 
železničních spojení 
vybavených systémy 
ERTMS

RCO 50 – délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí – jiné 

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

RCR 58 – počet osob 
přepravených za rok na 
podporovaných 
železničních tratích na 
vzdálenosti do 50 km, od 
50 do 300 km a více než 
300 km

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

RCO 53 – železniční 
stanice a zařízení – nové 
nebo modernizované 

RCR 59 – železniční 
nákladní doprava 

– včetně počtu 
železničních stanic, které 
vyhovují požadavkům 
nařízení Komise
o přístupnosti železniční 
dopravy

– počet nákladních 
vagonů doplněných
o brzdové špalíky LL 
určené k omezení hluku
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RCO 54 – intermodální 
spojení – nové nebo 
modernizované

RCR 60 – nákladní 
doprava po 
vnitrozemských vodních 
cestách

RCO 100 – počet 
podporovaných přístavů

RCO 55 – délka 
tramvajových tratí a tratí 
metra – nové

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 
infrastruktura pro chodce
a cyklisty

– počet uživatelů jízdních 
kol za rok

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

– podíl uživatelů, kteří 
využívají osobní 
automobily, veřejnou 
dopravu (metro, 
tramvaje, autobusy), 
sdílení automobilů či 
spolujízdy, jízdní kola,
a chodců na trhu 
intermodální dopravy 
(modální rozdělení)

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

RCR 64 – počet uživatelů 
specializované 
infrastruktury pro chodce
a cyklisty za rok

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

5. Evropa bližší občanům 
díky podpoře udržitelného
a integrovaného rozvoje 
městských, venkovských
a pobřežních oblastí
a místních iniciativ

RCO 74 – počet obyvatel, 
na něž se vztahují 
strategie pro integrovaný 
rozvoj měst

RCR 76 – zainteresované 
subjekty zapojené do 
přípravy a realizace 
strategií pro rozvoj měst

RCO 75 – integrované 
strategie pro rozvoj měst

RCR 77 – turisté/návštěvy 
podporovaných 
významných míst* 

RCO 76 – projekty 
spolupráce

RCR 78 – uživatelé, kteří 
mají prospěch
z podporované kulturní 
infrastruktury

RCO 77 – kapacita 
podporované 
infrastruktury v oblasti 
kultury a cestovního ruchu

Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (2) (3)

5. Evropa bližší občanům 
díky podpoře udržitelného
a integrovaného rozvoje 
městských, venkovských
a pobřežních oblastí
a místních iniciativ

RCO 74 – počet obyvatel, 
na něž se vztahují 
strategie pro integrovaný 
rozvoj měst

RCR 76 – zainteresované 
subjekty zapojené do 
přípravy a realizace 
strategií pro rozvoj měst

– počet stávajících plánů 
udržitelné městské 
mobility

RCR 77 – turisté/návštěvy 
podporovaných 
významných míst* 

RCO 75 – integrované 
strategie pro rozvoj měst

RCO 76 – projekty 
spolupráce

– projekty v oblasti 
udržitelného cestovního 
ruchu, u nichž lze 
pozorovat oboustranně 
výhodné situace pro 
turisty i místní obyvatele
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RCO 77 – kapacita 
podporované 
infrastruktury cestovního 
ruchu, který je zaměřený 
na kulturu, životní 
prostředí, dějiny
a průmysl

RCR 78 – uživatelé, kteří 
mají prospěch
z podporované kulturní 
infrastruktury
a podporovaného 
ekologického cestovního 
ruchu

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka 1 – bod 1 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Inteligentnější Evropa díky 
podpoře inovativní a inteligentní 
ekonomické transformace

1. Konkurenceschopná
a inteligentnější Evropa díky posílení její 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a díky podpoře inovativní
a inteligentní ekonomické transformace

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (3) (4)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility
a regionálního propojení 
IKT

CCO 14 – silniční síť 
TEN-T: nové
a modernizované silnice

CCR 13 – časové úspory 
díky lepší silniční 
infrastruktuře

CCO 15 – železniční síť 
TEN-T: nové
a modernizované 
železniční tratě

CCR 14 – počet 
cestujících za rok, kteří 
využívají zlepšenou 
železniční dopravu

CCO 16 – prodloužení
a modernizace 
tramvajových tratí a tratí
metra

CCR 15 – počet uživatelů 
za rok, kteří využívají 
nové a modernizované 
tramvajové tratě a tratě 
metra
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Pozměňovací návrh

Cíl politiky Výstupy Výsledky

(1) (3) (4)

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování mobility
a regionálního propojení 
IKT

CCO 14 – silniční síť 
TEN-T: nové
a modernizované silnice

CCR 13 – časové úspory 
díky lepší silniční 
infrastruktuře

– vyšší dopravní zátěž 
kvůli rozšíření silniční 
infrastruktury

CCO 15 – železniční síť 
TEN-T: nové
a modernizované 
železniční tratě

– počet regionálních 
přeshraničních 
železničních spojení, 
která byla opuštěna nebo 
demontována (chybějící 
napojení)

CCR 14 – počet 
cestujících za rok, kteří 
využívají zlepšenou 
železniční dopravu

– počet regionálních 
přeshraničních 
železničních spojení, 
která postrádala napojení
a byla obnovena

CCO 16 – prodloužení
a modernizace 
tramvajových tratí a tratí 
metra, stejně jako 
infrastruktury pro chodce
a cyklisty

CCR 15 – počet uživatelů 
za rok, kteří využívají 
nové a modernizované 
tramvajové tratě a tratě 
metra, chodců a cyklistů
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