
AM\903898CS.doc PE491.049v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/0272(COD)

5.6.2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
24 - 52

Návrh zprávy
Joachim Zeller
(PE489.428v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, 
zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení

Návrh nařízení
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))



PE491.049v01-00 2/19 AM\903898CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\903898CS.doc 3/19 PE491.049v01-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V uvedené zprávě Komise oznámila 
svůj záměr navrhnout v nařízení o ESÚS 
omezený počet změn za účelem usnadnit 
zřizování a fungování ESÚS a vyjasnit 
některá stávající ustanovení.  Mělo by tak 
dojít k odstranění překážek při zřizování 
nových ESÚS a současně by byla 
zachována kontinuita a usnadněno 
fungování stávajících ESÚS, což by 
umožnilo rozsáhlejší využívání ESÚS a 
posílilo spolupráci a soudržnost politik 
mezi veřejnými subjekty, aniž by to 
znamenalo další zatížení pro vnitrostátní 
nebo evropské správní orgány.

(2) V uvedené zprávě Komise oznámila 
svůj záměr navrhnout v nařízení o ESÚS 
omezený počet změn za účelem usnadnit 
zřizování a fungování ESÚS a vyjasnit 
některá stávající ustanovení.  Mělo by tak 
dojít k odstranění překážek při zřizování 
nových ESÚS, včetně limitu vzdálenosti 
150 km v případě nejvzdálenějších 
regionů, a současně by byla zachována 
kontinuita a usnadněno fungování 
stávajících ESÚS, což by umožnilo 
rozsáhlejší využívání ESÚS a posílilo 
spolupráci a soudržnost politik mezi 
veřejnými subjekty, aniž by to znamenalo 
další zatížení pro vnitrostátní nebo 
evropské správní orgány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) O zřízení ESÚS rozhodují jeho členové 
a příslušné vnitrostátní orgány a neplynou 
z něj žádné bezprostřední právní nebo 
finanční výhody na úrovni Unie.

(3) S ohledem na specifičnost jejich 
činností a jejich příspěvku k víceúrovňové 
správě může být ESÚS přiznávána 
konkrétní finanční pomoc na úrovni Unie, 
neboť představují přednostní nástroje pro 
přeshraniční spolupráci.

Or. fr
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Odůvodnění

Přestože jejich zřizování závisí na rozhodnutí členského státu, ESÚS přesto přispívají 
k evropským cílům, a je proto třeba jim přidělovat zvláštní finanční prostředky, zejména 
v rámci územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 26
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Lisabonská smlouva doplnila politiku 
soudržnosti o územní rozměr a nahradila 
slovo „Společenství“ slovem „Unie“. Nová 
terminologie by tudíž měla být do nařízení 
o ESÚS zavedena.

(4) Lisabonská smlouva doplnila politiku 
soudržnosti o územní rozměr a nahradila 
slovo „Společenství“ slovem „Unie“. Nová 
terminologie by tudíž měla být do nařízení 
o ESÚS zavedena a současně by mělo být 
patrno i její uplatňování, vzhledem 
k tomu, že se předpokládá harmonický 
rozvoj celé Evropské unie a není proto 
spravedlivé, aby již na počátku byly 
vyloučeny nejvzdálenější regiony. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V souladu s článkem 174 SFEU, ve 
kterém je stanoveno, že musí být věnována 
zvláštní pozornost venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
či demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
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přeshraniční a horské regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V souladu s článkem 349 SFEU, 
který stanovuje, že musí být přijata 
konkrétní opatření s ohledem na sociální 
a hospodářskou situaci v nejvzdálenějších 
regionech zhoršenou jistými specifickými 
charakteristickými rysy, které vážně 
ohrožují jejich rozvoj. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dosavadní zkušenosti se 
zřizováním ESÚS dokládají, že se tento 
nový právní nástroj využívá rovněž pro 
spolupráci při provádění dalších 
evropských politik. Účinnost a účelnost 
ESÚS by měly být posíleny rozšířením 
povahy ESÚS.

(5) Dosavadní zkušenosti se 
zřizováním ESÚS dokládají, že se tento 
nový právní nástroj využívá rovněž pro 
spolupráci při provádění dalších 
evropských politik. Účinnost a účelnost 
ESÚS by měly být posíleny rozšířením 
povahy ESÚS s cílem nalézt možnosti pro 
tyto druhy spolupráce rovněž mimo 
politiku soudržnosti. ESÚS má potenciál 
reaktivovat hospodářství a splnit cíle 
strategie Evropa 2020. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována spolupráci 
s ohledem na posílení trhu práce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dosavadní zkušenosti se 
zřizováním ESÚS dokládají, že se tento 
nový právní nástroj využívá rovněž pro 
spolupráci při provádění dalších 
evropských politik. Účinnost a účelnost
ESÚS by měly být posíleny rozšířením 
povahy ESÚS.

(5) Dosavadní zkušenosti se 
zřizováním ESÚS dokládají, že se tento 
nový právní nástroj využívá rovněž pro 
spolupráci při provádění dalších 
evropských politik. Proto je třeba, aby 
ESÚS nebyla diskriminována, neboť jsou 
považována za jediného partnera ve 
výzvách k předkládání projektů 
souvisejících s oborovými politikami EU, 
a aby byla uznána úloha ESÚS při 
uplatňování integrovaných politik 
Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

ESÚS si mohou ze své podstaty činit nárok na fondy soudržnosti, ale i na další zdroje 
financování odvětvových politik Evropské unie.

Pozměňovací návrh 31
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) ESÚS často spojují různé správní 
úrovně, čímž uplatňují systémy 
víceúrovňové správy. Pro účinné 
fungování těchto složitých systémů je 
proto zapotřebí větší pružnosti řídicích 
struktur.



AM\903898CS.doc 7/19 PE491.049v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 32
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení o 
ESÚS umožňuje členství v ESÚS 
subjektům, které se řídí soukromým 
právem, za předpokladu, že jsou 
považovány za „veřejnoprávní subjekty“ 
ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, bude možné ESÚS 
v budoucnu využívat ke společné správě 
veřejných služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo infrastruktur. Další subjekty 
řídící se soukromým nebo veřejným 
právem se rovněž mohou stát členy ESÚS. 
Proto by měly být zahrnuty taktéž „veřejné 
podniky“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb.

(8) Jelikož čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení o 
ESÚS umožňuje členství v ESÚS 
subjektům, které se řídí soukromým 
právem, za předpokladu, že jsou 
považovány za „veřejnoprávní subjekty“ 
ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, bude možné ESÚS 
v budoucnu využívat ke společné správě 
veřejných služeb s cílem reagovat na 
konkrétní potřeby přeshraničních regionů 
a soustředit se zejména na obecný 
hospodářský zájem nebo infrastruktury. 
Další subjekty řídící se soukromým nebo 
veřejným právem se rovněž mohou stát 
členy ESÚS. Proto by měly být zahrnuty 
taktéž „veřejné podniky“ ve smyslu čl. 2 
odst. 1 písm. b) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 
31. března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími 
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je nezbytné uvést, že podpora 
územní spolupráce mezi těmito regiony, 
považovanými za výspy EU, a sousedními 
státy posilují jejich vztahy a napomáhají 
podpoře nových trhů pro evropské 
regiony, přičemž využívají historických a 
kulturních synergií, které mezi nimi a 
jinými zeměmi světa již existují.

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Nuno Teixeira

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Potenciál evropských seskupení pro 
územní spolupráci jako nástroje 
k uskutečnění iniciativ a projektů 
Evropské unie a rovněž k provádění 
programů v různých evropských 
odvětvových politikách a nezbytnost, aby 
taková seskupení byla uznávána jako 
volitelné struktury pro takové iniciativy, 
projekty a programy, si zaslouží větší 
viditelnost a lepší začlenění do evropských 
i vnitrostátních právních systémů 
v souladu s principy právní bezpečnosti a 
jistoty.

Or. pt

Zdůvodnění

Vzhledem k závěru o potřebě jasnosti a právního a institucionálního začlenění ESÚS ve 
zprávě o provádění dřívějšího nařízení ze dne 29. června 2011, přičemž se bere v úvahu 
potenciál těchto seskupení, je důležité ustanovení spolehlivého a jednoduchého režimu, který 
by umožňoval bezpečnost a právní jistotu pro všechny zúčastněné strany a pro občany.
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Pozměňovací návrh 35
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zkušenosti se zřizováním ESÚS 
ukazují, že tříměsíční období pro schválení 
členským státem je zřídkakdy 
respektováno. Tato lhůta by proto měla být 
prodloužena na šest měsíců. V zájmu 
nastolení právní jistoty by však po uplynutí 
této lhůty měla být úmluva považována za 
schválenou tichým souhlasem. Přestože 
členské státy mohou na postup schvalování 
uplatňovat vnitrostátní pravidla nebo 
mohou v rámci vnitrostátních pravidel pro 
provádění nařízení o ESÚS vytvořit 
zvláštní pravidla, měly by být jakékoli 
odchylky od ustanovení týkajícího se 
schválení úmluvy tichým souhlasem po 
uplynutí šestiměsíční lhůty vyloučeny.

(14) Zkušenosti se zřizováním ESÚS 
ukazují, že tříměsíční období pro schválení 
členským státem je zřídkakdy 
respektováno. Tato lhůta by proto měla být 
prodloužena na šest měsíců. V zájmu 
nastolení právní jistoty by však po uplynutí 
této lhůty měla být úmluva považována za 
schválenou tichým souhlasem. Přestože 
členské státy mohou na postup schvalování 
uplatňovat vnitrostátní pravidla nebo 
mohou v rámci vnitrostátních pravidel pro 
provádění nařízení o ESÚS vytvořit 
zvláštní pravidla, měly by být jakékoli 
odchylky od ustanovení týkajícího se 
schválení úmluvy tichým souhlasem po 
uplynutí šestiměsíční lhůty vyloučeny.
Šestiměsíční lhůta, kterou má členský stát 
na to, aby schválil zřízení ESÚS, by měla 
poskytovat dostatek času, aby členský stát 
vyjádřil své obavy související se zřízením 
ESÚS a aby i žadatelé podnikli nezbytné 
kroky a svou žádost vylepšili.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zkušenosti se zřizováním ESÚS 
ukazují, že tříměsíční období pro schválení 
členským státem je zřídkakdy 
respektováno. Tato lhůta by proto měla být 
prodloužena na šest měsíců. V zájmu 

(14) Zkušenosti se zřizováním ESÚS 
ukazují, že tříměsíční období pro schválení 
členským státem je zřídkakdy 
respektováno. Tato lhůta by proto měla být 
prodloužena na čtyři měsíce. V zájmu 
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nastolení právní jistoty by však po uplynutí 
této lhůty měla být úmluva považována za 
schválenou tichým souhlasem. Přestože 
členské státy mohou na postup schvalování 
uplatňovat vnitrostátní pravidla nebo 
mohou v rámci vnitrostátních pravidel pro 
provádění nařízení o ESÚS vytvořit 
zvláštní pravidla, měly by být jakékoli 
odchylky od ustanovení týkajícího se 
schválení úmluvy tichým souhlasem po 
uplynutí šestiměsíční lhůty vyloučeny.

nastolení právní jistoty by však po uplynutí 
této lhůty měla být úmluva považována za 
schválenou tichým souhlasem. Přestože 
členské státy mohou na postup schvalování 
uplatňovat vnitrostátní pravidla nebo 
mohou v rámci vnitrostátních pravidel pro 
provádění nařízení o ESÚS vytvořit 
zvláštní pravidla, měly by být jakékoli 
odchylky od ustanovení týkajícího se 
schválení úmluvy tichým souhlasem po 
uplynutí šestiměsíční lhůty vyloučeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Měla by být důrazně podporována 
větší účast organizací občanské 
společnosti na zřizování ESÚS a na 
možnosti přístupu ke stávajícím ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, včetně 
strategického plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, o 
odstraňování překážek územní 
spolupráce, včetně zaměření na 
strategické plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
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k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Kromě toho 
by mělo být upřesněno, že by daná 
pravomoc nezbytná pro účinné provádění 
ESÚS měla být v každém zúčastněném 
členském státě zastoupena alespoň jedním 
členem.

v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Kromě toho 
by mělo být upřesněno, že by daná 
pravomoc nezbytná pro účinné provádění 
ESÚS měla být v každém zúčastněném 
členském státě zastoupena alespoň jedním 
členem.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, včetně 
strategického plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Kromě toho 
by mělo být upřesněno, že by daná 
pravomoc nezbytná pro účinné provádění 
ESÚS měla být v každém zúčastněném 
členském státě zastoupena alespoň jedním 
členem.

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, včetně 
strategického plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Proto by měl
být upřesněn příspěvek ESÚS 
k uskutečnění těchto strategických cílů při 
uzavírání smluv o partnerství mezi 
Evropskou komisí a členskými státy a při 
tvorbě operačních programů členskými 
státy, které mají ESÚS na svém území.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí upřesnit úlohu ESÚS při uskutečňování cílů politiky soudržnosti a 
strategie 2020.
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Pozměňovací návrh 40
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mělo by být upřesněno, že úmluva, a 
nikoli – vzhledem k významu této otázky –
stanovy, by měla určit pravidla použitelná 
pro zaměstnance ESÚS, jakož i zásady pro 
opatření týkající se personálního řízení a 
způsobů náboru zaměstnanců. ESÚS by 
měla mít několik možností. Zvláštní 
opatření týkající se personálního řízení a 
způsobů náboru zaměstnanců by však měla 
být řešena ve stanovách.

(26) Mělo by být upřesněno, že úmluva, a 
nikoli – vzhledem k významu této otázky –
stanovy, by měla určit pravidla použitelná 
pro zaměstnance ESÚS, jakož i zásady pro 
opatření týkající se personálního řízení a 
způsobů náboru zaměstnanců. ESÚS by 
měla mít několik možností. Jednou 
z těchto možností je získat statut, který 
mají zaměstnanci agentur Evropských 
společenství. Zvláštní opatření týkající se 
personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců by však měla být řešena ve 
stanovách.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o činnosti ESÚS, která představují laboratoře evropské integrace na místní úrovni, 
měl by jim být přiznán zvláštní evropský statut.

Pozměňovací návrh 41
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Mělo by být jasně stanoveno, že 
členské státy informují Komisi o všech 
předpisech přijatých k provádění nařízení 
o ESÚS a tyto předpisy, jakož i veškeré 
jejich změny, předloží. Za účelem zlepšení 
informovanosti a koordinace mezi Komisí, 
členskými státy a Výborem regionů by 
mělo být stanoveno, že Komise tyto 
předpisy předá členským státům a Výboru 

(32) Mělo by být vyvinuto koordinované 
úsilí, pokud jde o zvyšování povědomí 
orgánů, členských států a regionů o 
potenciálu, který s sebou ESÚS přinášejí, 
s cílem lépe zviditelnit možnosti, jak 
využívat ESÚS jako nástroj pro 
přeshraniční spolupráci ve všech 
oblastech politiky EU. Mělo by být jasně 
stanoveno, že členské státy informují 
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regionů. Výbor připravil platformu o 
ESÚS, která umožňuje všem zúčastněným 
stranám sdílet zkušenosti a osvědčené 
postupy, zlepšovat komunikaci 
o příležitostech a výzvách, které s ESÚS 
souvisejí, usnadňuje výměnu zkušeností se 
zřizováním ESÚS na územní úrovni a 
zprostředkovává sdílení informací 
o osvědčených postupech v rámci územní 
spolupráce.

Komisi o všech předpisech přijatých k 
provádění nařízení o ESÚS a tyto předpisy, 
jakož i veškeré jejich změny, předloží. Za 
účelem zlepšení informovanosti a 
koordinace mezi Komisí, členskými státy a 
Výborem regionů by mělo být stanoveno, 
že Komise tyto předpisy předá členským 
státům a Výboru regionů. Výbor připravil 
platformu o ESÚS, která umožňuje všem 
zúčastněným stranám sdílet zkušenosti a 
osvědčené postupy, zlepšovat komunikaci 
o příležitostech a výzvách, které s ESÚS 
souvisejí, usnadňuje výměnu zkušeností se 
zřizováním ESÚS na územní úrovni a 
zprostředkovává sdílení informací 
o osvědčených postupech v rámci územní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESÚS se pro účely určení rozhodného 
práva považuje za subjekt toho členského 
státu, v němž má sídlo.

ESÚS se pro účely určení rozhodného 
práva považuje za subjekt toho členského 
státu, v němž má sídlo. Nicméně ostatní 
členské státy, které se podílejí na ESÚS, 
musí uznat zvláštní ustanovení přijatá 
podle tohoto postupu.

Or. fr

Odůvodnění

Aby nedocházelo ke komplikování právních předpisů, které by byly uznávány jen v některých 
členských státech, je třeba, aby převažovala zásada vzájemného uznávání.
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Pozměňovací návrh 43
Nuno Teixeira

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výjimkou případu podle čl. 3a odst. 2 
sdružuje ESÚS členy pocházející z území 
nejméně dvou členských států.

2. S výjimkou případu podle čl. 3a odst. 2 
sdružuje ESÚS členy pocházející z území 
nejméně dvou členských států a je 
oprávněno vystupovat jménem 
příslušných členů při provádění projektů 
a programů spolupráce.

Or. pt

Zdůvodnění

ESÚS vystupuje jménem svých členů a v rámci provádění projektů a programů spolupráce, a 
to při spolupráci územní v rámci politiky soudržnosti, nebo při spolupráci týkající se různých 
evropských odvětvových politik. ESÚS však nesmí být využíváno jako nástroj pro slučování 
pravomocí, ani pro změnu stávajícího rozdělení kompetencí a pravomocí, či pro jiné účely, 
než jsou uvedeny v nařízení. 

Pozměňovací návrh 44
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Organizace zastupující občanskou 
společnost.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ESÚS jsou strukturami napojenými na přeshraniční oblasti života a 
zaměstnání, je třeba sdružovat zástupce občanské společnosti, kteří jsou příjemci služeb, jež 
ESÚS nabízí.
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Pozměňovací návrh 45
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 – písm. a – pododstavec 1
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po oznámení případného budoucího člena 
podle odstavce 2 dotčený členský stát 
s ohledem na svoji ústavní strukturu 
schválí úmluvu a účast případného 
budoucího člena v ESÚS, ledaže shledá, že 
tato účast není v souladu s tímto nařízením, 
jiným právním předpisem Unie týkajícím 
se činností ESÚS nebo vnitrostátním 
právním předpisem týkajícím se pravomocí 
případného budoucího člena nebo že 
taková účast není opodstatněná z důvodů 
veřejného zájmu nebo veřejné politiky 
příslušného členského státu. V takovém 
případě vydá členský stát prohlášení, 
v němž uvede své důvody k odepření 
schválení nebo navrhne nezbytné změny 
úmluvy, aby byla účast případného 
budoucího člena možná.

Po oznámení případného budoucího člena 
podle odstavce 2 dotčený členský stát 
s ohledem na svoji ústavní strukturu 
schválí úmluvu a účast případného 
budoucího člena v ESÚS, ledaže shledá, že 
tato účast není v souladu s tímto nařízením, 
jiným právním předpisem Unie týkajícím 
se činností ESÚS nebo vnitrostátním 
právním předpisem týkajícím se pravomocí 
případného budoucího člena nebo že 
taková účast není opodstatněná z důvodů 
veřejného zájmu nebo veřejné politiky 
příslušného členského státu. V takovém 
případě vydá členský stát prohlášení, 
v němž uvede své důvody k odepření 
schválení nebo navrhne nezbytné změny 
úmluvy, aby byla účast případného 
budoucího člena možná. Šestiměsíční 
lhůta, kterou má členský stát na to, aby 
schválil zřízení ESÚS, musí poskytnout 
dostatek času, aby členský stát vyjádřil své 
obavy související s předloženou žádostí a 
aby i žadatelé reagovali na obavy a 
odstranili nedostatky v žádosti. Bylo by 
vhodné vyhnout se jakémukoli zpoždění 
tohoto procesu a šestiměsíční lhůta na 
proces schválení by neměla být za 
žádných podmínek prodlužována.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 – písm. a – pododstavec 2
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát musí dospět k rozhodnutí ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne doručení žádosti 
v souladu s odstavcem 2. Pokud se ve 
stanovené lhůtě dotčený členský stát 
nevyjádří, považuje se úmluva za 
schválenou.

Členský stát musí dospět k rozhodnutí ve 
lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení žádosti 
v souladu s odstavcem 2. Pokud se ve 
stanovené lhůtě dotčený členský stát 
nevyjádří, považuje se úmluva za 
schválenou.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ESÚS jedná v rámci úkolů, jimiž bylo 
pověřeno, kterými jsou usnadnění a 
podpora územní spolupráce za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a které stanoví jeho členové, s 
tím, že tyto úkoly spadají do pravomocí 
podle vnitrostátního práva alespoň jednoho 
člena z každého členského státu, který je 
v ESÚS zastoupen.

2. ESÚS jedná v rámci úkolů, jimiž bylo 
pověřeno, kterými jsou usnadnění a 
podpora územní spolupráce za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, překonávání překážek na 
vnitřním trhu, a které stanoví jeho 
členové, s tím, že tyto úkoly spadají do 
pravomocí podle vnitrostátního práva 
alespoň jednoho člena z každého členského 
státu, který je v ESÚS zastoupen.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
László Surján

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 – písm. a
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Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESÚS může provádět zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní.

ESÚS může provádět zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní. Je třeba zlepšit rovněž jejich 
zdanění, podmínky pro financování 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly ESÚS se mohou konkrétně týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí nebo činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a/nebo Fondu soudržnosti.

Úkoly ESÚS se mohou konkrétně týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí, definice a uplatňování 
integrovaných územních strategií, nebo 
činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu, a/nebo (zrušit a nahradit čárkou) 
Fondu soudržnosti a/nebo výzev 
k předkládání projektů vázaných na 
odvětvové politiky Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba uznávat strategickou hodnotu ESÚS a jejich schopnost využívat diverzifikované 
zdroje financování.
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Pozměňovací návrh 50
Catherine Grèze

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou omezit činnosti, 
které mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Členské státy však 
nevyloučí činnosti, které jsou zahrnuty 
v investičních prioritách v rámci politiky 
soudržnosti Unie v podobě, v jaké byla 
přijata na období 2014–2020.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou omezit činnosti, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Členské státy však 
nevyloučí činnosti, které jsou zahrnuty 
v investičních prioritách v rámci politiky 
soudržnosti Unie v podobě, v jaké byla 
přijata na období 2014–2020.

Členské státy nemohou omezit činnosti, 
které mohou ESÚS provádět s finanční 
podporou ze strany Unie, zejména
činnosti, které jsou zahrnuty v investičních 
prioritách v rámci politiky soudržnosti 
Unie v podobě, v jaké byla přijata na 
období 2014–2020.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ESÚS je přiznána nezávislá právní subjektivita, není odkaz na možnost, 
aby členské státy omezovaly činnost ESÚS, relevantní.
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Pozměňovací návrh 52
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 – pododstavec 4
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu umožnění rovného zacházení se 
všemi zaměstnanci, kteří pracují na 
stejném místě, mohou být vnitrostátní 
předpisy a pravidla, ať již veřejného nebo 
soukromého práva, předmětem dalších 
pravidel ad hoc stanovených ESÚS.

V zájmu umožnění rovného zacházení se 
všemi zaměstnanci, kteří pracují na 
stejném místě, mohou být vnitrostátní 
předpisy a pravidla, ať již veřejného nebo 
soukromého práva, předmětem dalších 
pravidel ad hoc stanovených ESÚS. Tato 
pravidla a předpisy se mohou přibližovat 
evropskému statutu, který je přiznáván 
zaměstnancům agentur Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o činnosti ESÚS, která představují laboratoře evropské integrace na místní úrovni, 
měl by zaměstnancům ESÚS být přiznán zvláštní evropský statut.


