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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem pro podporu priorit Evropské unie, které 
jsou stanoveny ve strategii Evropa 2020. Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí a 
udržitelný rozvoj představují podstatnou část těchto priorit, je evropská politika soudržnosti i 
nejvýznamnějším prostředkem na podporu přechodu ke konkurenceschopnému 
nízkouhlíkovému hospodářství a investice do opatření na zmírnění a přizpůsobení se změně 
klimatu, jakož i na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na udržitelný rozvoj 
měst.

Komise předložila soubor legislativních návrhů nového rámce politiky soudržnosti, jehož 
nedílnou součástí je i tento návrh, kterým se zavádí změny, jejichž cílem je zlepšení dopadu 
politiky na dosažení evropských priorit. Legislativní balíček stanoví seznam tematických cílů 
v souladu se strategií Evropa 2020 a řadu společných ustanovení pro všechny strukturální fondy, 
jejichž cílem je zjednodušit řízení fondů a zlepšit jejich účinnost.

V tomto návrhu jsou uvedena konkrétní ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), jehož cílem je omezení rozdílů mezi různými regiony Unie. V návrhu je pro 
každý tematický cíl stanoven seznam investičních priorit pro použití prostředků z fondu a zavádí 
se zejména následující tematické zaměření: 
- v rozvinutějších regionech nebo v regionech ve fázi přechodu, jejichž hrubý domácí produkt 

se rovná 75 % evropského průměru nebo je vyšší, je nejméně 80 % zdrojů vyhrazeno na 
energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, na výzkum a inovace a na podporu 
malých a středních podniků a nejméně 20 % je určeno na energetickou účinnost a energii 
z obnovitelných zdrojů;

- v méně rozvinutých regionech, jejichž hrubý domácí produkt je nižší než 75 % evropského 
průměru, jsou tyto procentuální poměry sníženy na 50 % a 6 % s ohledem na větší 
různorodost nezbytného rozvoje.

Kromě toho je 5 % zdrojů EFRR určeno na udržitelný rozvoj měst.

V návrhu jsou rovněž stanoveny společné ukazatele věcných výstupů a výsledky konečných 
cílů financování, aby bylo možno lépe se zaměřit na výsledky. 

Navrhovatel stanoviska sdílí názor Komise a podporuje její návrh a zároveň navrhuje některé 
změny, jejichž cílem je zlepšit účinnost investic podporovaných EFRR tak, aby bylo dosaženo 
ekologických priorit Unie.

Především lze s rozhodnutím Komise zavést tematické zaměření EFRR naprosto souhlasit. 
Nicméně rozhodnutí věnovat 6 % zdrojů, které mají k dispozici méně rozvinuté regiony, na 
přechod k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích nelze považovat za dostatečné, 
neboť pro tyto regiony je charakteristická potřeba velkých investic na snížení emisí. Navrhuje 
se tedy zvýšení na 10 %.

Zároveň není účelné vylučovat z tematického zaměření ochranu životního prostředí a podporu 
účinného využívání zdrojů. Primárním problémem pro budoucnost životního prostředí je 
zejména ochrana a obnovení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Společně s 
opatřeními v oblasti změny klimatu by se z nich měl stát horizontální podklad, který bude 
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základem všech politik udržitelného rozvoje. Je vhodné připomenout, že biologická 
rozmanitost je zásadní pro kvalitu lidského života i pro přežití druhů, ale s ní spojené cíle do 
roku 2010 nebyly dosaženy. Z těchto důvodů jsou předloženy některé pozměňovací návrhy, 
jejichž součástí je tematický cíl ochrany životního prostředí a podpory účinného využívání 
zdrojů, které spadají mezi priority EFRR stanovené tematickým zaměřením (80 % 
v rozvinutějších regionech a v regionech ve fázi přechodu a 50 % v méně rozvinutých 
regionech).

Dále je mimořádná pozornost věnována společným ukazatelům pro EFRR, které musí být 
stanoveny jasně a tak, aby se jimi daly objektivně měřit výsledky týkající se priorit v oblasti 
životního prostředí. Co se týče prevence a řízení rizik spojených se změnou klimatu, 
navrhovatel se především domnívá, že důraz by se neměl klást pouze na opatření civilní 
ochrany, ale že by se měla věnovat velká pozornost zvyšování schopnosti prevence a 
odolnosti ekosystémů. Důležité je pochopitelně také zavést konkrétní ukazatele pro přírodu a 
biologickou rozmanitost, které by se týkaly například zachování mořských a pobřežních 
stanovišť, ochrany zelených infrastruktur a vytváření nových zelených prostor ve městech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3, 4 a 6 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. it

Odůvodnění

Je vhodné, aby do tematických cílů, na něž se soustředí financování EFRR, byla začleněna 
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, a to jak v rozvinutějších regionech a 
v regionech ve fázi přechodu, tak v méně rozvinutých regionech.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3, 4 a 6 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. it

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 6 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

ii) nejméně 10 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. it

Odůvodnění

Je velmi důležité posílit tematické zaměření strukturálních fondů v méně rozvinutých 
regionech o cíle týkající se přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství a ke zmírnění změny 
klimatu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) ochrana biologické rozmanitosti, 
ochrana půdy a podpora ekosystémových 
služeb, včetně sítě NATURA 2000 a 

(d) ochrana biologické rozmanitosti, 
obnova ekosystémů a ochrana půdy 
a podpora ekosystémových služeb, včetně 
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ekologických infrastruktur; sítě NATURA 2000 a ekologických 
infrastruktur;

Or. it

Odůvodnění

Investiční priority v oblasti životního prostředí se nemohou omezit na ochranu biologické 
rozmanitosti, ale musí se aktivně zaměřit na obnovu ekosystémů, které tvoří její základ.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 21 – „Městská doprava“

Znění navržené Komisí

Městská doprava cesty pasažérů Zvýšení počtu cest, které pasažéři vykonali 
za použití podporovaných forem městské
dopravy

Pozměňovací návrh

Veřejná doprava cesty pasažérů Zvýšení počtu cest, které pasažéři vykonali 
za použití podporovaných forem veřejné
dopravy

Or. it

Odůvodnění

V oblasti dopravy je vhodné, aby společné ukazatele zohledňovaly veškeré zlepšení veřejné 
dopravy, k němuž dojde díky fondu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 24 – „Pevné odpady“ – sloupec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů Zvýšení kapacity pro recyklaci a opětovné 
využití odpadů

Or. it
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Odůvodnění

Směrnice 2008/98 o odpadech stahoví hierarchii odpadů v pěti krocích, v níž je pro recyklaci 
prioritou možnost opětovného využití. Proto je vhodné, aby ukazatel zohledňoval obě 
možnosti nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 28 – „Předcházení rizikům a jejich řízení“

Znění navržené Komisí

Předcházení rizikům a 
jejich řízení

osoby Počet obyvatel, kteří mají prospěch 
z protipovodňových opatření

Pozměňovací návrh

Předcházení rizikům a 
jejich řízení

osoby Počet obyvatel, kteří mají prospěch 
z protipovodňových opatření

hektary Plocha území se zvýšenou schopností 
předcházení povodním a jejich zmírnění

Or. it

Odůvodnění

Ukazatele v oblasti předcházení rizikům a jejich řízení se nesmějí omezovat na obyvatele, 
kteří mají prospěch z protipovodňových opatření, ale musí zohlednit i rozlohu území se 
zvýšenou schopností předcházení riziku, kterou je třeba sledovat prostřednictvím 
ekosystémového přístupu. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 29 –„Předcházení rizikům a jejich řízení“

Znění navržené Komisí
osoby Počet obyvatel, kteří mají prospěch z ochrany 

proti lesním požárům a z dalších ochranných 
opatření

Pozměňovací návrh

osoby Počet obyvatel, kteří mají prospěch z ochrany 
proti lesním požárům a z dalších ochranných 
opatření
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hektary Plocha území se zvýšenou schopností odolnosti 
vůči lesním požárům a předcházení lesním 
požárům

Or. it

Odůvodnění

Stejně jako u povodní se ukazatele v oblasti předcházení rizikům a jejich řízení nesmí 
omezovat na obyvatele, kteří mají prospěch z opatření proti lesním požárům, ale musí 
zohlednit i území se zvýšenou schopností předcházení riziku.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 32 – “Příroda a biodiverzita”

Znění navržené Komisí

Příroda a biodiverzita hektary Povrch stanovišť v lepším stavu z hlediska 
ochrany

Pozměňovací návrh

Příroda a biodiverzita hektary Povrch mořských a suchozemských stanovišť 
v lepším stavu z hlediska ochrany

kilometry Celková délka pobřeží, kterého se týkají 
preventivní zákroky a omezení eroze pobřeží 
prostřednictvím ekosystémového přístupu

hektary Nové zelené infrastruktury

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby společné ukazatele pro přírodu a biologickou rozmanitost zohledňovaly nejen 
suchozemská, ale i mořská stanoviště a předcházení erozi pobřeží. Zelené infrastruktury 
mohou navíc hrát důležitou úlohu v ochraně přírody a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – řádek 52 a (nový) – „Rozvoj měst“

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

m² Nové zelené prostory v městských oblastech

Or. it

Odůvodnění

Udržitelný rozvoj měst nutně znamená zvýšení počtu a rozlohy zelených prostor v městských 
oblastech, což musí výslovně zohledňovat nějaký ukazatel.


