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Pozměňovací návrh 57
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. EFRR proto 
přispívá ke snižování rozdílů v úrovni 
rozvoje různých regionů a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů včetně 
venkovských a městských oblastí, 
upadajících průmyslových oblastí 
a regionů, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 
osídlené oblasti a pohraniční regiony.

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. EFRR proto 
přispívá ke snižování rozdílů v úrovni 
rozvoje různých regionů a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů včetně 
venkovských a městských oblastí, 
upadajících průmyslových oblastí 
a regionů, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
oblasti se značnými vnitrortregionálními 
rozdíly, spirály chudoby, napětí mezi 
etnickými skupinami,  ostrovy, hornaté 
oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. EFRR proto 
přispívá ke snižování rozdílů v úrovni 
rozvoje různých regionů a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů včetně 
venkovských a městských oblastí, 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. EFRR proto 
přispívá ke snižování rozdílů v úrovni 
rozvoje různých regionů a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů včetně 
venkovských a městských oblastí, 
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upadajících průmyslových oblastí 
a regionů, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 
osídlené oblasti a pohraniční regiony.

upadajících průmyslových oblastí 
a regionů, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 
osídlené oblasti, pohraniční regiony a 
vzdálené pohraniční obce.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem ke své zvláštní povaze by měla být rovněž zahrnuty vzdálené pohraniční obce. 

Pozměňovací návrh 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020, podle níž by měla politika 
soudržnosti přispívat k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění, je v rámci každého 
z tematických cílů uvedených v článku 9 
nařízení (ES) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] nezbytné 
stanovit zvláštní opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“.

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020, podle níž by měla politika 
soudržnosti přispívat k inteligentnímu 
a udržitelnému rozvoji podporujícímu 
začlenění, je v rámci každého 
z tematických cílů uvedených v článku 9 
nařízení (ES) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] nezbytné 
stanovit zvláštní opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jan Březina

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020, podle níž by měla politika 
soudržnosti přispívat k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění, je v rámci každého 
z tematických cílů uvedených v článku 9 
nařízení (ES) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] nezbytné 
stanovit zvláštní opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“.

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020,

podle níž by měla politika soudržnosti 
přispívat k inteligentnímu a udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění, je v rámci 
každého z tematických cílů 
cílů uvedených v článku 9 nařízení (ES) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] nezbytné stanovit zvláštní 
opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“.

„Tyto investiční priority by neměly být 
vykládány jako pravidla způsobilosti, ale 
jako oblasti, kam by se měla zaměřovat 
podpora a tím stanovit cíle EFRR na 
konkrétnější úrovni.” 

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny by napomohly vyjasnění v otázce způsobilosti opatření a výdajů, které mají být 
podporovány z prostředků fondu. 

Pozměňovací návrh 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020, podle níž by měla politika 
soudržnosti přispívat k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění, je v rámci každého 
z tematických cílů uvedených v článku 9 
nařízení (ES) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] nezbytné 
stanovit zvláštní opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“.

(4) V zájmu řešení specifických potřeb 
EFRR a v souladu se strategií Evropa 
2020, podle níž by měla politika 
soudržnosti přispívat k inteligentnímu 
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění, je v rámci každého 
z tematických cílů uvedených v článku 9 
nařízení (ES) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] nezbytné 
stanovit zvláštní opatření týkající se EFRR 
jako „investiční priority“. „Tyto investiční 
priority by neměly být vykládány jako 
pravidla způsobilosti, ale jako oblasti, kam 
by se měla zaměřovat podpora a tím 
stanovit cíle EFRR na konkrétnější 
úrovni.” 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Součinnost mezi politikou 
soudržnosti a politikou v oblasti výzkumu
a inovací by měla podporovat vytváření 
technologických a vědeckých klastrů 
v regionech s obrovským – i když doposud 
nedostatečně využívaným – potenciálem, 
zejména v regionech, které k dosažení 
průměru Evropské unie potřebují 
hospodářskou a sociální konvergenci, 
jako např. nejvzdálenější, okrajové, 
přímořské, ostrovní, horské a řídce 
osídlené regiony.  Pozornost by se měla 
soustředit na vzájemnou vazbu mezi 
životním prostředím a vědou a 
technologií. 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu, ale rovněž na 
opatření, která slouží tradičním cílům 



PE491.053v01-00 8/168 AM\903902CS.doc

CS

z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

EFRR stanoveným v článku 2. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, informační a 
komunikační technologie, malé a střední 
podniky a zmírňování změny klimatu. 
Stupeň soustředění prostředků by měl 
vycházet z úrovně rozvoje regionu.

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k článku 4. 

Pozměňovací návrh 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední 
podniky, zmírňování změny klimatu, 
účinné využívání zdrojů a ochranu 
životního prostředí včetně podpory 
využívání zdrojů. Stupeň soustředění 
prostředků by měl vycházet z úrovně 
rozvoje regionu a potřebu dosažení cílů 
EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2020, které tvoří součást cílů strategie 
Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, včetně 
vnitrortregionálních rozdílů, jakož i 
ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu a ochranu 
žen dotčených změnou klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k hospodářské, sociální a
územní soudržnosti a tím zajistit větší 
zaměření podpory z EFRR na řadu priorit. 
Politika soudržnosti přispívá výraznou 
měrou k dosažení strategických cílů EU 
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výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

2020.  V souladu s ustanovením článku 
176 Smlouvy o fungování Evropské unie 
je cílem EFRR pomáhat vyrovnávat 
zásadní regionální rozdíly s přihlédnutím 
k regionální a místním a rozvojovým 
potřebám.  

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Viktor Uspaskich

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, rozvoj měst a místní 
rozvoj, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, podporu pro podniky, 
zejména malé a střední podniky,
informační a komunikační technologie 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, podniky, zejména malé 
a střední podniky a zmírňování změny 
klimatu. Stupeň soustředění prostředků by 
měl vycházet z úrovně rozvoje regionu, 
jakož i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. de
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Pozměňovací návrh 73
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

5. Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, posílení 
konkurenceschopnosti podniků
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. pt

Odůvodnění

EFR by měl podporovat opatření zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti evropských 
společností s cílem umožnit jim aktivněji čelit mezinárodní konkurenci a vytvářet více 
pracovních míst jak na regionální, tak na místní úrovni.   Je třeba zdůraznit, že velké 
společnosti sehrávají významnou úlohu v hospodářství a to nejen prostřednictvím investic 
posilujících malé a střední podniky, ale rovněž vytvářením pracovních míst a regionální 
hospodářskou dynamikou. 

Pozměňovací návrh 74
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by (5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
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měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a změnu klimatu a opatření v oblasti vody. 
Stupeň soustředění prostředků by měl 
vycházet z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 zdůraznil Evropský parlament, že 
politiky v oblasti mládeže a kultury 
sehrávají zásadní úlohu a mezi prioritami 
zastávají výsadní postavení pro přidanou 
hodnotu, kterou mají díky své schopnosti 
oslovit občany.  Vyzývá rovněž v EU a 
členské státy, aby uznaly narůstající 
význam kulturních a tvůrčích odvětví pro 
evropské hospodářství a jejich pozitivní 
vedlejší účinky na další odvětví 
hospodářství.  Parlament rovněž kladl 
důraz na skutečnost, že plný potenciál 
těchto politik lze využít pouze v případě, že 
budou spojeny s dostatečným 
financováním v rámci politiky 
soudržnosti. 

Or. it
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Odůvodnění

V souladu s bodem 102 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu. 

Pozměňovací návrh 76
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Kapacita regionu pro inovace má 
zásadní význam pro jejich rozvoj a je 
závislá na výzkumu a vývoji.  V řadě 
regionů představuje neexistence 
vynikajících výzkumných institucí, které 
mohou přilákat prvotřídní mezinárodní 
vědecké pracovníky a mladé domácí 
vědecké pracovníky, jednu z vážných 
překážek rozvoje.  Přitom na nejlepších 
vědeckých institucích světa, včetně 
mimoevropských, působí diaspory 
úspěšných vědeckých pracovníků těměř ze 
všech regionů Evropy.  Pro Evropskou 
unii inovací jako celek by bylo prospěšné, 
kdyby se tyto talenty mohly vrátit.  
Z tohoto důvodu bych EFRR měl 
podporovat veškeré snahy regionů o 
vytvoření těchto výzkumných institucí v 
prostředí příznivém pro inovace.  Zejména 
v případech, kdy regiony usilují o 
financování v rámci programu Horizont 
2020, např. společně s existující 
vrcholnou výzkumnou institucí v soutěži o 
zřízení středisek excelence, měly by být 
využity veškeré možnosti součinnosti 
s programem Horizont 2020.  Jedině tak 
mohou tyto nové instituce získat na váze, 
přilákat inovativní podniky a stát se 
jádrem výzkumu a inovativních klastrů. 

Or. de
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Odůvodnění

Odliv mozků z některých členských států je problém Evropy jako celku.  Tyto členské státy 
potřebují výzkumné instituce, které budou v mezinárodním měřítku atraktivní.  
Prostřednictvím Mathiasóvy zprávy navrhuje Evropský parlament soutěž zahrnující týmy 
tvořené existujícími vrcholnými institucemi a nově se rozvíjejícím regionem.  Jejich vědecké 
koncepce získají podporu v souladu se zásadou excelence v rámci programu Horizont 2020.  
Regiony použijí vlastní prostředky a prostředky EFRR – které nejsou součástí soutěže – na 
vytvoření infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 77
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aniž je dotčen význam a tematického 
zaměření na zvláštní příděly pro 
nejvzdálenější a řídce osídlené regiony na 
kompenzaci dodatečných strukturálních a 
trvalých nákladů těchto regionů, měla by 
existovat určitá flexibilita ohledně jejich 
uplatňování, která umožní vhodněji 
reagovat na cíle, pro které byly vytvořeny. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 Evropský parlament připomněl, že 
mezi nové kompetence EU vyplývající 
z Lisabonské smlouvy patří cestovní ruch, 
což by se proto mělo rovněž odrazit i 
v příštím víceletém finančním rámci.  
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Zdůraznil význam příspěvku cestovního 
ruchu pro evropské hospodářství a 
potřebu, aby evropská strategie pro 
cestovní ruch, jejímž cílem je posílení 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví, 
získala odpovídající podporu z prostředků 
v rámci EFRR. 

Or. it

Odůvodnění

V souladu s bodem 99 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu. 

Pozměňovací návrh 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Jak vyplývá ze zvláštní zprávy č. 
6/2011 nazvané „Byly projekty v oblasti 
cestovního ruchu spolufinancované z 
EFRR účelné?“, zásahy v oblasti 
cestovního ruchu z hlediska výkonu, růstu 
zaměstnanosti splnily svůj cíl tvorbou 
kapacity cestovního ruchu a vytvářením 
nebo udržováním pracovních míst. 

Or. it

Odůvodnění

Prostřednictvím své zprávy Evropský účetní dvůr oficiálně potvrzuje nesprávnost tvrzení, že 
zásahy na podporu cestovního ruchu jsou neúčinné a bezúčelné. 

Pozměňovací návrh 80
László Surján



PE491.053v01-00 18/168 AM\903902CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly doplňovat specifické ukazatele pro 
jednotlivé programy.

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly být doplněny specifickými ukazateli 
výsledků a výstupů pro jednotlivé regiony 
a pro jednotlivé programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly doplňovat specifické ukazatele pro 
jednotlivé programy.

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly doplňovat specifické ukazatele pro 
jednotlivé programy. Údaje by měly být 
případně rozlišeny podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly doplňovat specifické ukazatele pro 
jednotlivé programy.

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
v konzultaci s členskými státy a regiony 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly doplňovat specifické ukazatele pro 
jednotlivé programy.

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, s 
nimiž se městské oblasti potýkají.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se (7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
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považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických, kulturních, sociálních 
problémů, problémů v oblasti 
zaměstnanosti a demografických
problémů, s nimiž se městské a příměstské 
oblasti potýkají, a stanovit operační 
programy, funkční městské oblasti, na něž 
se tato opatření vztahují, a rozsah 
finančních prostředků vyčleněných na tato 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, a zvolit
postup pro výběr funkčních městských a 
jiných funkčních územních oblastí, na něž 
se tato opatření vztahují, a rozsah 
finančních prostředků vyčleněných na tato 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že udržitelný městský rozvoj se netýká pouze měst, ale je realizován i v 
rozsáhlejších územních kategoriích, které zahrnují např. větší počet měst, město a jeho okolní 
regiony nebo regionální uskupení a vzhledem k tomu, že kategorie oblastí v Evropské unii 
jsou velmi rozmanité, měla by se tato skutečnost odrážet v definici městských oblastí určených 
k rozvoji. 
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Pozměňovací návrh 86
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
mezikulturních, klimatických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají, a vymezit postup pro stanovení 
seznamu měst, na něž se tato opatření 
vztahují, a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních a 
demografických problémů, s nimiž se 
městské a příměstské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení 
orientačního seznamu měst a funkčních 
oblastí, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

Or. es
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Pozměňovací návrh 88
Manfred Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických, demografických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají, a vymezit postup pro výběr 
funkčních městských a jiných územních 
oblastí, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(V souladu s pozměňovacím návrhem 
zpravodaje k  čl. 7 odst. 1 nařízení 
o EFRR, který bere ohled na širší chápání 
funkčních oblastí.)

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických, demografických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají, a vymezit postup pro výběr 
funkčních městských a jiných územních 
oblastí, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických prolbémů, prolbémů 
souvisejících s vodou a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají, a vymezit postup pro stanovení 
seznamu měst, na něž se tato opatření 
vztahují, a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst do operačních 
programů podporovaných z EFRR 
v období 2007–2013 by dalším krokem na 
úrovni Unie mělo být zřízení platformy 
pro rozvoj měst.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti udržitelného 
rozvoje měst do operačních programů 
podporovaných z EFRR v období 2007–
2013 by dalším krokem na úrovni Unie
mělo být zřízení platformy pro rozvoj měst.

(8) Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti udržitelného 
rozvoje měst do operačních programů 
podporovaných z EFRR v období 2007–
2013 podporuje Komise vytváření sítí, 
spolupráci mezi místními orgány a 
výměnu zkušeností v oblasti politiky 
týkající se problematiky měst na úrovni 
Unie v oblastech souvisejících 
s investičními prioritami EFRR a 
udržitelného rozvoje měst.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti udržitelného 
rozvoje měst do operačních programů 
podporovaných z EFRR v období 2007–
2013 by dalším krokem na úrovni Unie 
mělo být zřízení platformy pro rozvoj měst.

8. Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti udržitelného 
rozvoje měst do operačních programů 
podporovaných z EFRR v období 2007–
2013 by měly být posilovány stávající sítě 
a platformy pro rozvoj měst.

Or. pt

Odůvodnění

Namísto vytváření nových platforem pro rozvoj měst by měly být rozvíjeny stávající platformy 
tak, aby budovaly hospodářství na organizační a provozní úrovni v souladu s evropskými 
orgány. 
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Pozměňovací návrh 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst, včetně rozvoje 
příměstských oblastí a opatření na 
podporu na angažovaných řešení zdola 
nahoru, jako např. revitalizace 
zanedbaných městských čtvrtí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, územního nebo 
regionálního rozvoje podporujícího 
začlenění, které jsou důležité na úrovni 
Unie, by měl EFRR podporovat inovační 
opatření v oblasti udržitelného rozvoje 
měst, územního nebo regionálního 
rozvoje.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že udržitelný městský rozvoj se netýká pouze měst, ale je realizován i v 
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rozsáhlejších územních kategoriích, které zahrnují např. větší počet měst, město a jeho okolí 
nebo regionální uskupení a vzhledem k tomu, že kategorie oblastí v Evropské unii jsou velmi 
rozmanité, měla by se tato skutečnost odrážet v definici městských oblastí určených k rozvoji. 

Pozměňovací návrh 96
Manfred Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst a územního 
rozvoje dalších oblastí podporujícího 
začlenění, které jsou důležité na úrovni 
Unie, by měl EFRR podporovat inovační 
opatření v oblasti udržitelného rozvoje 
měst a územního rozvoje dalších oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

(9) Za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst a územního 
rozvoje dalších oblastí podporujícího 
začlenění, které jsou důležité na úrovni 
Unie, by měl EFRR podporovat inovační 
opatření v oblasti udržitelného rozvoje 
měst a územního rozvoje dalších oblastí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno 
v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních 
pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve 
Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 
pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže některých 
ostrovů, hornatých oblastí, pohraničních 
regionů a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí se spirálou chudoby a napětím 
mezi etnickými skupinami nebo s 
extrémně malou hustotou obyvatelstva od 
těchto trhů, jak je uvedeno v Protokolu č. 6 
o zvláštních ustanoveních pro cíl č. 6 
v rámci strukturálních fondů ve Finsku 
a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 
pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže některých 
ostrovů, hornatých oblastí, pohraničních 
regionů a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno 
v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních 
pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve 
Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno 
v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních 
pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve 
Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 
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pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže některých
ostrovů, hornatých oblastí, pohraničních 
regionů a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže ostrovů, 
hornatých oblastí, pohraničních regionů 
a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

Or. es

Pozměňovací návrh 100
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno 
v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních 
pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve 
Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 
pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže některých 
ostrovů, hornatých oblastí, pohraničních 
regionů a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj 
by měl reagovat na problémy týkající se 
dostupnosti velkých trhů a odlehlosti 
oblastí s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno 
v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních 
pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve 
Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu 
o přistoupení z roku 1994. Evropský fond 
pro regionální rozvoj by měl rovněž 
reagovat na specifické obtíže některých 
ostrovů, hornatých oblastí, pohraničních 
regionů a řídce osídlených oblastí a 
vzdálených pohraničních obcí, jejichž 
geografická situace zpomaluje jejich 
rozvoj, s cílem podpořit jejich udržitelný 
rozvoj.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem ke své zvláštní povaze by měla být rovněž zahrnuty vzdálené pohraniční obce. 

Pozměňovací návrh 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Prostředky EFRR určené na 
dopravní infrastrukturu musí být určeny 
na podporu sociální a územní soudržnosti 
EU a snižování rozdílů v regionálním 
rozvoji, zejména prostřednictvím zlepšení 
dostupnosti a mobility obyvatel a 
spolufinancováním udržitelnějšího 
systému dopravy s nízkými emisemi 
uhlíku.  Schopnost financování klíčových 
dopravních infrastruktur by měla být 
možná i nadále pro všechny regiony bez 
výjimky. 

Or. es

Odůvodnění

Financování klíčové dopravní infrastruktury by měla být dostupná všem regionům. 

Pozměňovací návrh 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
dodatečných nákladů vyplývajících ze 
specifické hospodářské a sociální situace, 
která je ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 

(11) Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
dodatečných nákladů vyplývajících ze 
specifické hospodářské a sociální situace, 
která je ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 
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množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj. 
Za účelem podpory rozvoje stávajících 
a nových hospodářských činností by se 
mělo nejméně 50 % zvláštního 
dodatečného přídělu rozdělit na opatření, 
která přispívají k diverzifikaci 
a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů.

množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj. 
Za účelem podpory rozvoje stávajících 
a nových hospodářských činností by se 
mělo nejméně 30 % zvláštního 
dodatečného přídělu rozdělit na opatření, 
která přispívají k diverzifikaci 
a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem doporučení 50 % zvláštního dodatečného přídělu na opatření za účelem diverzifikace je 
změna paradigmatu, díky které je jeho uplatňování do roku 2014 nereálné, protože cílem 
přídělu je především snížení dodatečných nákladů.  30 % představuje vzhledem k místnímu 
kontextu vyváženější míru. 

Pozměňovací návrh 103
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
dodatečných nákladů vyplývajících ze 
specifické hospodářské a sociální situace, 
která je ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj.
Za účelem podpory rozvoje stávajících 
a nových hospodářských činností by se 
mělo nejméně 50 % zvláštního 

11. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
dodatečných nákladů vyplývajících ze 
specifické hospodářské a sociální situace, 
která je ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj a 
konkurenceschopnost.
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dodatečného přídělu rozdělit na opatření, 
která přispívají k diverzifikaci 
a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů.

Or. pt

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 11 bod 1 odst. 2 jsou specifické dodatečné příděly 
určen pro nejvzdálenější regiony a řídce osídlené oblasti.  Jestliže řídce osídlené oblasti 
nemusí vyčleňovat určitý podíl specifických dodatečných přídělů na specifické cíle, není to 
zapotřebí ani u nejvzdálenějších regionů.  Specifické dodatečné příděly by měly být 
uplatňovány stejně ve všech regionech. 

Pozměňovací návrh 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
dodatečných nákladů vyplývajících ze 
specifické hospodářské a sociální situace, 
která je ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj. 
Za účelem podpory rozvoje stávajících 
a nových hospodářských činností by se 
mělo nejméně 50 % zvláštního 
dodatečného přídělu rozdělit na opatření, 
která přispívají k diverzifikaci 
a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů.

(11) Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
rozšířením – ve výjimečných případech –
rozsahu působnosti EFRR na financování 
operační podpory spojené s kompenzací 
znevýhodnění vyplývajících ze specifické 
hospodářské a sociální situace, která je 
ještě prohlubována nevýhodami 
způsobenými faktory uvedenými v článku 
349 Smlouvy, zejména jejich odlehlostí, 
izolovaností, malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů, přičemž trvalost 
a vzájemná kombinace těchto faktorů 
vážným způsobem omezuje jejich rozvoj. 
Za účelem podpory rozvoje stávajících 
a nových hospodářských činností by se 
mělo nejméně 50 % zvláštního 
dodatečného přídělu rozdělit na opatření, 
která přispívají k diverzifikaci 
a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů.
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Or. es

Odůvodnění

Jak uvádí článek 349 Smlouvy, trvalý charakter a kombinace některých činitelů vytváří na 
těchto územích řadu znevýhodnění, která lze často obtížně kvantifikovat. 

Pozměňovací návrh 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy a Komise zajistí 
podporu rovnosti mužů a žen a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví během všech 
fází uplatňování EFRR, včetně návrhu, 
provádění, monitorování a hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby mohla vymezit postupy pro výběr 
a provádění inovačních opatření, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o obsah a rozsah 
opatření uvedených v článku 9. Je
obzvláště důležité, aby Komise během 
svých přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a soustavné 
předávání příslušných dokumentů 

(12) Aby mohla Komise vymezit postupy 
pro výběr a provádění inovačních opatření 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o obsah a rozsah opatření uvedených 
v článku 9, je obzvláště důležité, aby 
během svých přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Komise by měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam měst, které se mají 
zúčastnit platformy pro rozvoj měst. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam měst, které se mají 
zúčastnit platformy pro rozvoj měst. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 

vypouští se
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dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam měst, které se mají 
zúčastnit platformy pro rozvoj měst. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam společných ukazatelů. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam měst, které se mají 
zúčastnit platformy pro rozvoj měst. 
Uvedené pravomoci by měly být 

(13) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o účastníky platformy pro 
poskytování informací online. Uvedené 
pravomoci by měly být vykonávány 
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vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.

v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené
na posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a na snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, přičemž zvláštní pozornost se má 
věnovat venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony, jak to 
stanoví článek 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.
V souladu s ustanovením článku 176 
smlouvy o fungování Evropské unie 
přispívá Evropský fond pro regionální 
rozvoj k financování opatření zaměřených
na posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly v Unii podporou rozvoje 
a strukturálních změn méně rozvinutých 
regionálních ekonomik, včetně přeměny 
upadajících průmyslových oblastí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů nebo regionů s demografickými 
problémy a znevýhodněními.

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů, stejně jako regionů s vážnými 
demografickými problémy.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální a vnitrortregionální rozdíly 
podporou udržitelného rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů, s přihlédnutím ke zvláštním 
vlastnostem regionů závažně a trvale 
znevýhodněných přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
nejvzdálenější, přeshraniční a horské 
regiony.

Or. fr
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Odůvodnění

Je třeba připomenout, že EFRR nemá pomáhat pouze upadajícím průmyslovým oblastem a 
regionům, které zaostávají ekonomicky, ale má přispívat rovněž k rozvoji regionů postižených 
přírodním znevýhodněním a k rozvoji nejvzdálenějších regionů. 

Pozměňovací návrh 116
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a regionů, které se potýkají 
s demografickými problémy a přírodním 
znevýhodněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
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regionů. regionů a regionů, které se potýkají 
s demografickými a zeměpisnými 
problémy a znevýhodněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální a vnitrortregionální rozdíly 
podporou udržitelného rozvoje
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a regionů, které se potýkají s 
demografickými problémy a přírodním 
znevýhodněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Viktor Uspaskich

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
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průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a regionů, které se potýkají 
s demografickými a sociálními problémy a 
znevýhodněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a tím, že řeší problémy, s nimiž se 
potýkají oblasti postižené vážnými 
trvalými přírodními nebo demografickými 
znevýhodněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
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ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů stejně jako regionů, které se 
potýkají s demografickými problémy a 
znevýhodněním v oblasti infrastruktury a 
přírodním znevýhodněním.

Or. de

Odůvodnění

Demografické problémy, jako např. úbytek obyvatelstva a zejména jejich odchod v důsledku 
migrace představují vážný problém, který spadá pod znevýhodnění v oblasti infrastruktury a 
přírodní znevýhodnění.  Jestliže regiony zaostávají, souvisí to často s tímto problémem, a 
proto je třeba jej zde uvést.   

Pozměňovací návrh 122
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální a vnitrortregionální rozdíly 
podporou rozvoje a strukturálních změn 
regionálních ekonomik, včetně přeměny 
upadajících průmyslových oblastí, 
zaostávajících regionů a regionů, které se 
potýkají s demografickými problémy a 
přírodními znevýhodněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje, 
konkurenceschopnosti a strukturálních 
změn regionálních ekonomik, včetně 
přeměny upadajících průmyslových oblastí 
a zaostávajících regionů a nejvzdálenějších 
regionů.

Or. pt

Odůvodnění

Posílení regionální konkurenceschopnosti má zásadní význam pro zlepšení životní úrovně 
obyvatel.  Jestliže má EFRR specifické dodatečné příděly pro nejvzdálenější regiony, je 
logické aby byly tyto regiony uvedeny mezi funkcemi dotyčného fondu. 

Pozměňovací návrh 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů, stejně jako ostrovů, 
přeshraničních a horských regionů, řídce 
osídlených oblastí a vzdálených 
pohraničních obcí.

Or. es
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Odůvodnění

EFRR by měl přispívat ke snížení rozdílů mezi úrovní vývoje jednotlivých regionů a 
zaostalostí nejvíce znevýhodněných regionů.  Mezi tyto regiony patří v oblasti postižené 
průmyslovými přeměnami a regiony, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako např. ostrovy, přeshraniční a horské regiony, řídce 
osídlené regiony a vzdálené pohraniční obce. 

Pozměňovací návrh 125
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a regionů, které se potýkají 
s demografickými a zeměpisnými 
problémy a znevýhodněními.

Or. pt

Pozměňovací návrh 126
Erminia Mazzoni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
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ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

ekonomik.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů, s přihlédnutím ke zvláštním
vlastnostem regionů závažně a trvale 
znevýhodněných přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
nejvzdálenější, přeshraniční a horské 
regiony.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
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soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů oblastí s přírodními 
znevýhodněními a regionů, které se 
potýkají s demografickými problémy a 
znevýhodněními.

Or. en

Odůvodnění

Region Lombardie potřebuje podporu pro obnovení rovnováhy území prostřednictvím 
podpory územní soudržnosti pro znevýhodněné regiony. 

Pozměňovací návrh 129
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s články 174 a 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie společně 
s článkem 176 je účelem Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
jednotlivých regionů a omezení 
rozsahu, v němž jednotlivé regiony 
zaostávají.  Mezi těmito regiony je 
zvláštní pozornost třeba věnovat 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejvzdálenější regiony, například 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a 
Podpora rovných příležitostí mužů a žen a 

nediskriminace
V souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] zajistí členské státy a 
Komise podporu rovnosti žen a mužů a 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví během 
přípravy a provádění programů EFRR.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a (nový)
Podpora rovných příležitostí a 

nediskriminace
Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví během jednotlivých fází 
provádění pomoci z EFRR. Členské státy 
a Komise přijmou vhodná opatření, aby v 
jednotlivých fázích provádění EFRR, 
a zejména při přístupu k nim, nedocházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo světového 
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názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace. Jedním z kritérií, které 
je třeba dodržovat při určení opatření 
spolufinancovaných EFRR a které je 
třeba zohlednit během jednotlivých fází 
provádění, je zejména přístupnost pro 
osoby se zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. (...)/2012 [nařízení o společných ustanoveních] je 
během přípravy a provádění programů nutné podporovat rovné příležitosti mužů a žen a 
nediskriminaci.  Nařízení o specifických ustanovení EFRR by měla obsahovat ustanovení o 
rovných příležitostech a nediskriminaci, stejně jako v nařízení ESF. 

Pozměňovací návrh 132
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje:

Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje tyto činnosti s cílem přispět 
k investičním prioritám stanoveným 
v článku 5 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, zejména prostřednictvím přímé 
podpory investic do oblastí, které 
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(MSP); přispívají k inteligentnímu a udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění, zejména 
malých a středních podniků (MSP) a 
podniků sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) hmotné i nehmotné investice, které 
přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných 
pracovních míst, prostřednictvím přímé 
podpory investic výhradně do malých 
a středních podniků (MSP) a 
mikropodniků včetně podniků sociální 
ekonomiky;

Or. xm

Odůvodnění

Malé a střední podniky a mikropodniky v současnosti využívají strukturální fondy jen málo, 
protože ve srovnání s velkými podniky, nemají vždy dostatek prostředků na růst.  Vzhledem k 
tomu, že právě ony jsou hnacím motorem našeho hospodářství, přidělení strukturálních fondů 
malým a středním podnikům a mikropodnikům usnadní uskutečnění růstového potenciálu a 
tvorbu pracovních míst při splnění zásad inciativy „Small Business Act“. 

Pozměňovací návrh 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, zejména prostřednictvím přímé 
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investic do malých a středních podniků 
(MSP);

podpory investic do podniků a zejména do 
malých a středních podniků MSP, včetně 
sociálních podniků a podniků sociální 
ekonomiky;

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic a inovativních finančních 
nástrojů, zejména pro malé a střední 
podniky (MSP);

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, např. prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP). To se týká rovněž odvětví služeb; 

Or. de

Odůvodnění

Společnosti poskytující služby představují významnou přidanou hodnotu v oblasti 
zaměstnanosti a hospodářského růstu, což je důvod, proč by zde měly být rovněž uvedeny.  
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Pozměňovací návrh 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, především prostřednictvím přímé 
podpory investic do malých a středních 
podniků (MSP) a podniků sociální 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do podniků;

Or. pt

Odůvodnění

Velké podniky investují značné prostředky do strojního vybavení, zařízení a dalších oblastí 
výroby a uzavírají subdodavatelské smlouvy na výrobu a služby s malými a středními podniky.  
Vzhledem k tomu, že velké podniky mají větší možnost vytvářet zaměstnanost, podporovat 
rozvoj malých a středních podniků a přispívat k posílení regionálního hospodářství, je 
logické, aby byly rovněž způsobilé. 
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Pozměňovací návrh 140
Viktor Uspaskich

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, zejména prostřednictvím přímé 
podpory investic do podniků a zejména do 
středních podniků MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Michael Theurer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do podniků zejména malých 
a středních podniků (MSP);

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
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míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

míst, zejména prostřednictvím přímé 
podpory investic do malých a středních 
podniků (MSP);

Or. fr

Odůvodnění

Malé a střední podniky představují prioritu produktivních investic, ale EFRR by měl mít 
možnost podporovat i větší podniky. 

Pozměňovací návrh 143
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, zejména prostřednictvím přímé 
podpory investic do malých a středních 
podniků (MSP);

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) produktivní investice, které přispívají 
k vytvoření nebo zachování pracovních 
míst v malých a středních podnicích a 
k dosažení investičních priorit podle 
článků 5.1 a 5.4, bez ohledu na velikost 
podniků; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investice do infrastruktury 
souvisejících s hospodářstvím 

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) produktivní investice, které přispívají 
k investičním prioritám stanoveným 
v článku 5.1 a 5.4 bez ohledu na velikost 
podniku 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) produktivní investice, které přispívají 
k investičním prioritám stanoveným 
v článku 5.1 a 5.4 bez ohledu na velikost 
podniku 
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(text by měl tvořit písmeno b), čímž se 
z písmena b) stane písmeno c) atd.) 

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podporu malých a středních podniků, 
která umožní členským státům podporovat 
rovněž větší podniky, jestliže vytváří 
pracovní místa v souladu s vnitrostátními 
a regionálními a rozvojovými strategiemi 
EU 2020; 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí,
udržitelného cestovního ruchu a dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, cestovního 
ruchu, dopravy a informačních 
a komunikačních technologií (IKT);

Or. de

Odůvodnění

Cestovní ruch představuje významný příspěvek k zaměstnanosti, hospodářskému růstu a 
úspěšné meziregionální a nadnárodní spolupráce, což je důvod, proč by měl být rovněž v 
tomto bodě uveden. 

Pozměňovací návrh 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

b) investice do základní infrastruktury 
v oblastech energetiky, životního prostředí, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující b) investice do infrastruktury poskytující 
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občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí,
udržitelného cestovního ruchu a dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

b) investice do hospodářské infrastruktury 
a do poskytování občanům základní služby 
v oblastech energetiky, životního prostředí, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění formulací, protože investice do hospodářské infrastruktury sehrávají ústřední úlohu 
při dosažení cílů strategie EU-2020 a podle Komise, mají být v budoucnu rovněž 
podporovány.  Tato skutečnost by měla být jednoznačně vyplývat z formulace nařízení. 

Pozměňovací návrh 154
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, vody, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);
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Or. en

Pozměňovací návrh 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, zdravotnické, 
kulturní, sportovní a vzdělávací 
infrastruktury a infrastruktury, které 
zohledňuje stárnutí obyvatelstva;

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury a 
infrastruktury v oblasti sportu, kultury a 
cestovního ruchu;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické c) investice do podnikatelské, přístupné
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a vzdělávací infrastruktury; sociální, zdravotnické, bytové, vzdělávací, 
kulturní infrastruktury a infrastruktury 
v oblasti sportu a cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, vzdělávací infrastruktury, 
infrastruktury v oblasti sportu stejně jako 
dostupného bydlení a udržitelného 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do rozvoje sociálního bydlení 
stejně jako sociální, zdravotnické a 
vzdělávací infrastruktury přístupné co 
největšímu počtu osob; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, vzdělávací, kulturní
infrastruktury a infrastruktury v oblasti 
sportu a cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, zdravotnické, 
sportovní a vzdělávací infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Sport má v Evropě důležitý hospodářský dopad a představuje skutečný nástroj sociální 
soudržnosti v EU a jejích regionech.  Jedná se o jeden z významných zdrojů veřejných a 
soukromých výdajů, jako např. výdaje na infrastrukturu, při významných událostech nebo na 
zařízení pro volný čas.  Pokud mají sportovní struktury, zejména na místní úrovni, vyhovět 
potřebám sportu a tělovýchovných činností v 21. století, bude zapotřebí inovativních investic 
a nového nastavení. 

Pozměňovací návrh 162
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, bytové, vzdělávací
infrastruktury a infrastruktury v oblasti 
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kultury, sportu a cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do dostupné sociální, 
zdravotnické, bytové, vzdělávací
infrastruktury a infrastruktury v oblasti 
péče o děti a kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Mojca Kleva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, výzkumné, inovační
a vzdělávací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, včetně bytové,
zdravotnické a vzdělávací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, 
zdravotnické, vzdělávací infrastruktury a 
infrastruktury v oblasti kultury, sportu a 
cestovního ruchu;

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, zdravotnické, 
bytové a vzdělávací infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, bytové, vzdělávací
infrastruktury a infrastruktury v oblasti 
kultury, sportu a cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Manfred Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do podnikatelské, sociální, 
zdravotnické a vzdělávací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Michael Theurer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

c) investice do sociální, zdravotnické, 
sportovní a vzdělávací infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu cestovního ruchu 
prostřednictvím cílených, udržitelných a 
potřebám cestovního ruchu 
přizpůsobených projektů a programů, 
zejména prostřednictvím 
i) podpory rozvoje cestovního ruchu ve 
strukturálně slabých, znevýhodněných 
nebo nepřístupných oblastech; 
ii) rozvoje cestovního ruchu ve vzdálených 
regionech, pohraničních oblastech a 
oblastech v nejvzdálenějších regionech; 
iii) podpory a prosazování opatření na 
ochranu klimatu a životního prostředí a 
udržitelného využívání zdrojů v oblastech 
turistického ruchu;  

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozvoj vnitřního potenciálu 
prostřednictvím opatření k podpoře 
regionálního a místního rozvoje 
a výzkumu a inovací. Tato opatření 
zahrnují:

d) rozvoj vnitřního potenciálu výzkumných 
a inovačních kapacit na místní a 
regionální úrovni, včetně vytváření 
klastrů. Tato opatření zahrnují:

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozvoj vnitřního potenciálu 
prostřednictvím opatření k podpoře 
regionálního a místního rozvoje 
a výzkumu a inovací. Tato opatření 
zahrnují:

d) investice do vnitřního potenciálu 
prostřednictvím fixních investic do 
zařízení a služeb infrastruktury v malém 
měřítku pro podniky, zejména malé a 
střední podniky, podporu výzkumných a 
inovačních subjektů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) fixní investice do zařízení 
a infrastruktury v malém měřítku,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) fixní investice do zařízení 
a infrastruktury v malém měřítku,

i) investice do strojního zařízení, zařízení 
a infrastruktury,

Or. pt

Odůvodnění

Podnikům by mělo být umožněno investovat do strojního zařízení a vybavení s cílem 
modernizace výroby a zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti.  Pouze nejmodernější 
průmyslové strojní zařízení umožní evropským podnikům dynamicky konkurovat na 
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mezinárodních trzích, vyvíjet nové produkty s větší přidanou hodnotou a uspokojit potřeby 
obyvatelstva. 

Pozměňovací návrh 176
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) fixní investice do zařízení 
a infrastruktury v malém měřítku,

i) fixní investice do zařízení 
a infrastruktury,

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) fixní investice do zařízení
a infrastruktury v malém měřítku,

i) fixní investice do zařízení 
a infrastruktury,

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k nedostatkům výzkumných infrastruktur v Evropě není rozumné přijímat 
ustanovení, která omezují jakýkoli typ výzkumné infrastruktury kritériem velikosti.  Na druhou 
stranu vycházíme-li z povinnosti, kterou navrhuje Evropská komise, soustředit značný podíl 
opatření na specifické tematické cíle, je vhodné uvolnit škálu investic do vybavení a 
infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) investice na podporu cestovního 
ruchu, včetně opatření v oblasti mořského 
cestovního ruchu a opatření na ochranu 
uměleckého a kulturního dědictví; 

Or. it

Odůvodnění

Financování na podporu cestovního ruchu a na ochranu uměleckého a kulturního dědictví je z 
hlediska dosažení cílů evropského fondu pro regionální rozvoj nesmírně důležité. 

Pozměňovací návrh 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,

ii) podporu, pomoc a služby pro podniky, 
zejména MSP všech kategorií, včetně 
mikropodniků a podniků sociální 
ekonomiky; 

Or. xm

Odůvodnění

Malé a střední podniky a mikropodniky v současnosti využívají strukturální fondy jen málo, 
protože ve srovnání s velkými podniky, nemají vždy dostatek prostředků na růst.  Vzhledem k 
tomu, že právě ony jsou hnacím motorem našeho hospodářství, přidělení strukturálních fondů 
malým a středním podnikům a mikropodnikům usnadní uskutečnění růstového potenciálu a 
tvorbu pracovních míst při splnění zásad inciativy „Small Business Act“. 

Pozměňovací návrh 180
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,

ii) podporu, pomoc a služby a doprovázení 
pro podniky, zejména různých kategorií 
MSP, včetně mikropodniků a podniků 
sociální ekonomiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,

ii) podporu, pomoc a služby pro podniky, 
zejména MSP všech kategorií, včetně 
mikropodniků a podniků sociální 
ekonomiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP a podniky sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Bogusław Sonik
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,

ii) podporu, pomoc a služby pro podniky, 
zejména MSP,

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích;

iii) podporu výzkumných a inovačních 
subjektů a investic do technologií a 
aplikovaného výzkumu v podnicích, stejně 
jako iniciativy v oblasti výzkumu a inovací 
veřejných výzkumných společností a 
partnerství se soukromými podniky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 186
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích,

iii) podporu výzkumných a inovačních 
subjektů a investic do technologií 
a aplikovaného výzkumu v podnicích,

Or. de

Pozměňovací návrh 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích,

iii) podporu veřejných a soukromých 
výzkumných a inovačních subjektů 
a investic do technologií a aplikovaného 
výzkumu v podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích,

iii) podporu výzkumných a inovačních 
subjektů a investic do technologií 
a aplikovaného výzkumu v podnicích,

Or. es
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Pozměňovací návrh 189
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích;

iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích, což zahrnuje zakládání 
prvotřídních výzkumných institucí, např. 
pod záštitou příslušných soutěží v rámci 
programu Horizont 2020, stejně jako 
podporu veškerých opatření s cílem zajistit 
přitažlivost těchto institucí 
v mezinárodním měřítku, včetně 
mezinárodně srovnatelných mezd; 

Or. de

Odůvodnění

Viz též bod odůvodnění 5a (nový).  Pokud chtějí regiony přilákat prvotřídní výzkumné 
pracovníky a inovativní podniky, musí vytvořit celkově přitažlivé obecné podmínky.  S tím 
souvisí mezinárodně srovnatelné výše mezd pro vědecké pracovníky, stejně jako příležitosti k 
výuce anglického jazyka, komerční prostory nebo moderní on-line správní služby.  Regiony by 
měly mít možnost využívat prostředky EFRR k tomuto účelu. 

Pozměňovací návrh 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podporu opětovného rozvoje 
někdejších průmyslových a těžebních 
oblastí; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi místními a regionálními 
orgány a příslušnými 
sociálními, hospodářskými subjekty a 
subjekty působícími v oblasti životního 
prostředí a v oblasti výzkumu a inovací a 
nevládními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci, tvorbu 
kapacit, provádění studií a přípravných 
opatření, výměnu zkušeností mezi 
místními a regionálními orgány
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí, včetně nevládních 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi místními a regionálními 
orgány a příslušnými sociálními 
a hospodářskými subjekty a subjekty 
působícími v oblasti životního prostředí, 
včetně nevládních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi místními a regionálními 
orgány a příslušnými sociálními 
a hospodářskými subjekty a subjekty 
působícími v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci, tvorbu 
kapacit, provádění studií a přípravných 
opatření, zkušeností mezi místními a 
regionálními orgány a příslušnými 
sociálními a hospodářskými subjekty 
a subjekty působícími v oblasti životního 
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prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regionálními, místními
a dalšími subjekty působícími v rámci 
občanské společnosti v oblasti vědy a 
výzkumu;

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními, hospodářskými, 
vědeckými a výzkumnými subjekty 
a subjekty působícími v oblasti životního 
prostředí stejně jako subjekty působícími v 
oblasti vědy a výzkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, 
městy, příslušnými sociálními, 
hospodářskými, vědeckými a výzkumnými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí a vzdělávacími, 
výzkumnými a vědeckými institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
regiony, městy a příslušnými sociálními 
a hospodářskými subjekty a subjekty 
působícími v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi místními a regionálními 
orgány a příslušnými sociálními 
a hospodářskými subjekty a subjekty 
působícími v oblasti životního prostředí, 
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včetně nevládních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
ostrovy, regiony, městy a příslušnými 
sociálními, hospodářskými a vzdělávacími 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

Or. pt

Odůvodnění

Ostrovy by se měly rovněž podílet na výměně zkušeností a osvědčených postupů, protože v 
důsledku své odlehlosti od kontinentálních území musí být při provádění projektů na vlastním 
území zvláště tvořivé a odvážné. 

Pozměňovací návrh 202
László Surján

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv – podbod a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu omezování vnitroregionálních 
rozdílů prosazováním mezikulturního 
porozumění; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) rozvoj finančních nástrojů, jako jsou 
půjčky, záruky a kapitálové nástroje či 
jiné formy revolvingové pomoci, jak je 
definuje článek 32 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) tvorbu nových kapacit, studií a 
přípravných opatření; 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) rozvoj finančních nástrojů, jako jsou 
půjčky, záruky a kapitálové nástroje či 
jiné formy revolvingové pomoci, jak je 
definuje článek 32 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];
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Or. en

Pozměňovací návrh 206
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vývoj finančních nástrojů jako např. 
úvěrů, záruk a akcií nebo jiných forem 
revolvingové pomoci, jak to stanoví 
finanční nařízení s cílem usnadnit 
společné investice v soukromém sektoru 
v případech selhání trhu nebo 
neoptimální investiční situace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 207
László Surján

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) technické pomoci. e) technické pomoci. Sem patří:

i) tematické programy odborné přípravy a 
tematické informační programy pro 
potenciální příjemce; 
ii) tvorba kapacit pro činitele s 
rozhodovacími pravomocemi na 
vnitrostátní a regionální úrovni za účelem 
zjednodušení a koordinace postupů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- investice do hospodářské, sociální a 
environmentální obnovy městských 
oblastí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Ve více rozvinutých regionech musí být Evropský fond pro regionální rozvoj k dispozici pro 
investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech životního 
prostředí, dopravy a IKT.

Pozměňovací návrh 211
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Vyloučení infrastruktury z oblasti investic dostatečně nezohledňuje požadavky a problémy, 
které současná krize představuje pro oblasti nejvíce vzdálené od evropského kontinentu.  Je 
nezbytné, aby tyto investice mohly využívat i rozvinutější regiony, pokud dané investice 
souvisí s cíli strategie Evropa 2020. 

Pozměňovací návrh 214
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Investice do infrastruktury i ve více rozvinutých regionech jsou prospěšné pro všechny 
obyvatele Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 217
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 

vypouští se
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životního prostředí, dopravy a IKT.

Or. pt

Odůvodnění

Rozvinutější a regiony by měly mít možnost investovat těchto oblastí, protože tak přispějí k 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 a zlepší životní úroveň svých obyvatel z hlediska 
životního prostředí, technologie a udržitelné dopravy. 

Pozměňovací návrh 218
Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V zájmu dosažení cílů Evropa 2020, by měly být základní služby pro občany v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT způsobilé k podpoře i v rozvinutějších regionech. 

Pozměňovací návrh 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT, 
s výjimkou oblastí zelených infrastruktur, 
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ekosystémových služeb, biologické 
rozmanitosti, zelených IKT a dopravních 
řešení šetrných k životnímu prostředí na 
podporu pěší chůze, cyklistiky, spolujízdy, 
zvýšené obsazenosti automobilů a místní 
veřejné mobility. 
Odchylně od předchozího odstavce EFRR 
navíc podporuje infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech IKT, 
včetně vysokorychlostních sítí, ve více 
rozvinutých regionech v oblastech, které 
jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními podmínkami, v souladu čl. 111 
odst. 4 písm. a) a, b) a c) nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Více rozvinuté regiony obecně nepotřebují podporu EU pro investice do základní šedé 
infrastruktury do životního prostředí a dopravy, ale podpora inovativní zelené a udržitelné 
infrastruktury je stále potřebná a často velmi nákladově efektivní z hlediska rozvoje 
podnikatelských příležitostí v souladu se strategií EU 2020.  Navíc investice do základní 
infrastruktury IKT, jako jsou vysokorychlostní sítě, by měly být způsobilé ve všech oblastech, 
které stále zaostávají v důsledku závažných a trvalých znevýhodnění přírodními podmínkami. 

Pozměňovací návrh 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Pro snížení vnitřních rozdílů v rozvoji by 
mohlo být zapotřebí i investovat ve více 
rozvinutých regionech do infrastruktury 
poskytující občanům základní služby 
v oblastech životního prostředí, dopravy 
a IKT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech je Evropský 
fond pro regionální rozvoj otevřen pro 
inovativní řešení v oblasti ekosystémových 
služeb, biologické rozmanitosti a zelených 
infrastruktur, sociálních organizací, 
dopravních řešení šetrných k životnímu 
prostředí, místní veřejné mobility a IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech vyžaduje 
snížení vnitřních rozdílů v rozvoji, aby 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporoval investice do infrastruktury 
poskytující občanům základní služby 
v oblastech životního prostředí, dopravy 
a IKT.

Or. es

Pozměňovací návrh 223
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí a IKT.

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT, 
s výjimkou regionů zařazených do 
přeshraniční spolupráce podle článku 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 o specifických 
ustanoveních o podpoře z Evropského
fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropské územní spolupráce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 



PE491.053v01-00 86/168 AM\903902CS.doc

CS

občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT, bude 
však otevřený vůči inovativním řešením 
v oblasti ekosystémových služeb, 
biologické rozmanitosti, inteligentních a 
ekologických infrastruktur, dopravních 
řešení šetrných k životnímu prostředí a 
ekologických IKT.

Or. en

Odůvodnění

Je logické, že rozsáhlé investice do šedé infrastruktury pro životní prostředí, dopravu a IKT 
již nepředstavují prioritu ve více rozvinutých regionech, které dlouhodobě využívaly programy 
konvergence.   Článek 3 by však by neměl bránit investicím do inovativních řešení na ochranu 
ekosystémů, zelených infrastruktur, biologické rozmanitosti a dopravních systémů šetrných k 
životnímu prostředí bez ohledu na úroveň rozvoje regionu. Uvedené oblasti představují často 
nákladově nejúčinnější investice, které rozvíjí nové dovednosti a podnikatelské příležitosti.  
Tyto oblasti by měly být podporovány všude, protože opačný přístup by byl v rozporu s 
environmentálními cíli strategie EU 2020. 

Pozměňovací návrh 226
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

Ve více rozvinutých regionech je Evropský 
fond pro regionální rozvoj otevřen pro 
inovativní řešení v oblasti ekosystémových 
služeb, biologické rozmanitosti a zelených 
infrastruktur, sociálních organizací, 
dopravních řešení šetrných k životnímu 
prostředí, místní veřejné mobility a IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné, aby mohly být prostředky EFRR využity k vyřazování jaderných elektráren z 
provozu v zájmu udržitelného rozvoje území. 

Pozměňovací návrh 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu a jejich stavba;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu a jejich stavba;

Or. de

Odůvodnění

Značné množství chladící vody, vysoké bezpečnostní riziko a nevyřešená otázka skladování 
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radioaktivního odpadu představují argumenty proti stavbě nových jaderných elektráren. 

Pozměňovací návrh 230
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu a jejich stavba;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) investice, jejichž cílem je snižování 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
činností, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) snižování emisí skleníkových plynů ve 
všech zařízeních, na něž se vztahuje 
příloha I směrnice 2003/87/ES;
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Or. en

Odůvodnění

Činnosti zařízení spadajících do přílohy I směrnice o obchodování s emisními povolenkami by 
neměly využívat financování v rámci EFRR, protože by to představovalo narušení trhu s 
emisními povolenkami a omezilo by to jejich přínos v oblasti úspory CO2. 

Pozměňovací návrh 233
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) snižování emisí skleníkových plynů v 
zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES s jedinou výjimkou 
distribučních sítí vysoce účinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a 
dálkového vytápění a chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) snižování emisí skleníkových plynů v 
zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES s výjimkou dálkového 
vytápění a chlazení stejně jako systémů 
kombinované výroby elektřiny a tepla;

Or. de

Odůvodnění

Modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení stejně jako systémů kombinované výroby 
elektřiny a tepla představuje potenciál z hlediska úspory energie, a měla by proto být 
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podporována. 

Pozměňovací návrh 235
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje příloha I
směrnice 2003/87/ES, včetně dálkového 
vytápění a chlazení stejně jako systémů 
kombinované výroby elektřiny a tepla;

Or. en

Odůvodnění

Prostředky EU by neměly být investovány do výrobních kapacit žádných zařízení na výrobu 
energie, která využívají fosilní paliva, ale měla by být použita výhradně k podpoře opatření, 
která zvyšují účinnost již existujících zařízení a nezahrnují zařízení, na která se vztahuje 
směrnice o obchodování s emisními povolenkami. 

Pozměňovací návrh 236
Erminia Mazzoni

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobu, zpracování a uvádění tabáku 
a tabákových výrobků na trh;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

c) výrobu, zpracování a uvádění tabáku 
a tabákových výrobků na trh;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 238
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výrobu, zpracování a uvádění tabáku 
a tabákových výrobků na trh;

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Přestože je to uvedeno ve Smlouvě, není logické, aby se přímo odkazovalo na nezpůsobilost 
tabáku, a přitom zde nebyly uvedeny odkazy na ostatní oblasti uvedené ve smlouvě.  
Odůvodnění Evropské komise proč neinvestovat do odvětví tabáku a přitom podporovat 
reklamní a zdravotní kampaně rovněž postrádá smysl, protože ostatní odvětví, která nejsou 
způsobilá, by zde rovněž musela být uvedena (např. výroba vína a dalších alkoholických 
nápojů). 

Pozměňovací návrh 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozsáhlé silniční projekty bez 
přeshraničního napojení, letiště, která 
jsou od sebe vzdálená méně než 200 km a 
nespolupracují při využívání kapacit 
infrastruktury;  
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Or. en

Pozměňovací návrh 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) vývoj geneticky modifikovaných 
organismů určené k uvolnění do životního 
prostředí, použití v potravinách nebo 
krmivech a související výzkumné činnosti 
a infrastruktury; 

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení odstavce 1, by 
investice všech druhů přeshraniční 
infrastruktury měly být způsobilé v rámci 
programů evropské územní spolupráce, 
bez ohledu na to, zda jsou zúčastněné 
regiony více rozvinuté, přechodové nebo 
méně rozvinuté regiony.  

Or. en

Odůvodnění

Investice do přeshraniční infrastruktury v rámci cílů evropské územní spolupráce mají 
vysokou přidanou hodnotu a rozdíly v pravidlech o způsobilosti by omezily investice do 
infrastruktur, které by se dotýkaly regionů odlišných kategorií. 
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Pozměňovací návrh 242
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení předchozího podstavce se 
nepoužijí v regionech, jejichž HDP na 
obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období, které však jsou 
v období 2014–2020 způsobilé 
v rámci kategorie přechodových nebo více 
rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tematické cíle stanovené v článku 9 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] a související 
investiční priority stanovené v článku 5 
tohoto nařízení, na něž může EFRR 
přispívat, se zaměřují takto:
a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:
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
ii) nejméně 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

vypouští se
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tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];
b) v méně rozvinutých regionech:
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
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].

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

vypouští se

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
ii) nejméně 20 % 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. de

Pozměňovací návrh 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých regionech:

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 4 bod 1 písm. a) (nové). 

Pozměňovací návrh 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých regionech:

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých regionech:

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Patrice Tirolien

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých regionech:

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých regionech:

Or. es

Pozměňovací návrh 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] stejně jako 
čtvrtém bodě tohoto článku, který může 
být zvolen libovolně, a

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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], 

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR každého operačního programu se 
přidělí maximálně na tři tematické cíle 
stanovené v článku 9 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], 

Or. it

Odůvodnění

Tematické zaměření nesmí zpochybňovat schopnost jednotlivých území vypořádat se s 
problémy jako např. schodkem a dalšími problémy, které musí řešit. 

Pozměňovací návrh 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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, 
2, 3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. fr

Odůvodnění

Tematický cíl 2 („zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT“) musí být zařazen na seznam 
cílů, na které se vztahuje minimální úroveň investic EFRR. 

Pozměňovací návrh 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. en

Odůvodnění

Zařazení tematického cíle 6 činí tematické zaměření pružnějším a umožní investice do 
ekosystémů, které tvoří základ našich ekonomik, což se zúročí v podobě posílení přírodního 
kapitálu a umožní poskytování ekosystémových služeb. 

Pozměňovací návrh 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i
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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 
tři tematické cíle stanovené v článku 9  
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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  u výše 
uvedených regionů přidělí na tematické 
cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 60 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
2, 3, 4 a 7 písm. a) a b) nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], a

Or. es
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Pozměňovací návrh 258
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. en

Pozměňovací návrh 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 60 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
2, 3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. es

Pozměňovací návrh 260
Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

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

tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3, 4 a 7 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení
o společných ustanoveních],

Or. it

Pozměňovací návrh 261
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 
jeden nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. en

Pozměňovací návrh 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 7 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zvážit financování udržitelné dopravy a odstranění překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách. 
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Pozměňovací návrh 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. en

Pozměňovací návrh 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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 40 % 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], pokud investice 
podle tohoto cíle mimo odvětví dopravy 
představují nejméně 30 % celkových 
zdrojů v EFRR na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Navýšení procentního podílu je nezbytné z hlediska dosažení cílů EU v oblasti klimatu a 
energie a souladu s usnesením Parlamentu o energetické účinnosti, které vyzývá k přidělení 
většího počtu finančních prostředků této oblasti.  Je to o to důležitější, že nákladné odvětví 
dopravy není jednoznačně vyčleněno z tematického cíle 4.  Dosažení cílů může vytvořit více 
než 2 milionů místních pracovních míst v široké škále odvětví poskytujících dostatečnou 
flexibilitu regionům. 
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Pozměňovací návrh 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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 15 % 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. es

Pozměňovací návrh 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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 15 % 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. es

Odůvodnění

Tematické zaměření požadující 80 % zdrojů pro 3 tematické cíle by omezilo možnost 
členských států a regionů přizpůsobit své programy specifickým územním potřebám.  Snížení 
povinného podílu rezervovaných zdrojů a doplnění dvou dalších tematických cílů zaručí větší 
flexibilitu. Je nezbytné, aby EFRR mohl pomoci regionálnímu rozvoji v těch oblastech 
Evropy, které trpí chronickými nedostatky v železniční dopravě. 

Pozměňovací návrh 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
jeden z tematických cílů stanovených 
v článku 9  nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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) z toho nejméně 20 % 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. de

Odůvodnění

Vyjasnění 

Pozměňovací návrh 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 

ii) nejméně 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se u výše 
uvedených regionů přidělí na tematický cíl 
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nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 20 % 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 40 % 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], pokud investice 
do energetické účinnosti s obnovitelné 
energie představují nejméně 15 % 
celkových zdrojů v EFRR na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Plnění cílů v oblasti úspory energií do roku 2020 v Evropě neprobíhá odpovídající rychlostí a 
jak Parlament, tak Rada prohlásily, že cíle musí být dosaženy, což bude vyžadovat dodatečné 
finanční náklady.  Jedná se o všestranně výhodné úsilí o vytvoření zelených pracovních míst, 
co největší rozšíření ekonomických příležitostí v každém regionu, omezení nákladů pro 
spotřebitele a zlepšení energetické bezpečnosti.   Navíc rozsah tematického zaměření v oblasti 
klimatu byla rozšířena, jmenovitě panem zpravodajem Olbrychtem, který jsem zahrnul i velké 
odvětví udržitelné městské dopravy: procentní podíl musí být odpovídajícím způsobem 
upraven.  To bude navíc vyžadovat další zpřesnění v oblasti energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie s cílem zajistit, že prostředky nepůjdou obecně do odvětví 
dopravy, ale do vyvážených investic jednotlivých nízkouhlíkové z odvětví. 

Pozměňovací návrh 271
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nejméně 10 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
územní cíl stanovený v článku 10 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v přechodových regionech:
i) nejméně 60 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
každý tematický cíl stanovený v čl. 9 
bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], a
ii) nejméně 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
každý tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 
4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

Or. fr

Odůvodnění

Minimální úroveň investic pro všechny přechodové regiony musí být harmonizována a 
uvedena do souladu s návrhem pro regiony, na které se vztahuje bezpečnostní síť (60 %).  
Tematický cíl 2 („zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT“) musí být zařazen na seznam 
cílů, na které se vztahuje minimální úroveň investic EFRR. 

Pozměňovací návrh 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v přechodových regionech:
i) nejméně 60 % 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
ii) nejméně 40 % 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], pokud 
investice podle tohoto cíle mimo odvětví 
dopravy představují nejméně 30 % 
celkových zdrojů v EFRR na vnitrostátní 
úrovni;

Or. xm

Odůvodnění

Přechodové regiony představují různé problémy a znevýhodnění.  Z tohoto důvodu vyžadují z 
hlediska tematického zaměření větší flexibilitu než více rozvinuté regiony. 

Pozměňovací návrh 274
Patrice Tirolien

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v přechodových regionech:
i) nejméně 60 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
každý tematický cíl stanovený v čl. 9 
bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], a
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ii) nejméně 20 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
každý tematický cíl stanovený v čl. 9 
bodech 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních];

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou rovného zacházení s přechodovými regiony by se na bývalé regiony 
konkurenceschopnosti měly vztahovat stejné podmínky, jako bývalé regiony konvergenční 
regiony, a to 60 % zaměření pomoci EFRR a nikoliv 80 %. 

Pozměňovací návrh 275
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v méně rozvinutých regionech: vypouští se
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
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].

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v méně rozvinutých regionech: b) v přechodových regionech a v méně 
rozvinutých regionech; 

Or. es

Pozměňovací návrh 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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], 

i) nejméně 40 % 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], 

Or. de
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Pozměňovací návrh 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

i) nejméně 30 % 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] 

Or. en

Odůvodnění

Tematické zaměření vyžadující více než 30 % zdrojů na tři tematické cíle by příliš omezilo 
možnost členských států a regionů přizpůsobovat své programy specifickým územním 
potřebám.

Pozměňovací návrh 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

i) nejméně 40 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
2, 3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. es

Pozměňovací návrh 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i
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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], 

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR každého tematického programu se 
přidělí maximálně na tři tematické cíle 
stanovené v článku 9 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], 

Or. it

Odůvodnění

Tematické zaměření nesmí zpochybňovat schopnost jednotlivých území vypořádat se s 
problémy jako např. schodkem a dalšími problémy, které musí řešit. 

Pozměňovací návrh 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

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] stejně jako 
čtvrtém bodě tohoto článku, který může 
být zvolen libovolně, 

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 50 % celkových prostředků i) nejméně 50 % celkových prostředků 
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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]

EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
2, 3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]

Or. fr

Odůvodnění

Tematický cíl 2 („zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT“) musí být zařazen na seznam 
cílů, na které se vztahuje minimální úroveň investic EFRR. 

Pozměňovací návrh 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

i) nejméně 60 % 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] 

Or. en

Odůvodnění

Zařazení tematického cíle 6 činí toto tematické zaměření pružnějším a umožní investice do 
ekosystémů, které tvoří základ našich ekonomik, což se zúročí v podobě posílení přírodního 
kapitálu a umožní poskytování ekosystémových služeb. 

Pozměňovací návrh 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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, 

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

nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 7 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních],

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Eleni Theocharous
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
jeden nebo více tematických cílů
stanovených v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

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] 

Or. en

Pozměňovací návrh 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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], 

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3, 4 a 7 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], 
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Or. es

Odůvodnění

Je třeba zvážit financování udržitelné dopravy a odstranění překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách. 

Pozměňovací návrh 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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] 

i) nejméně 60 % 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] 

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) nejméně 30 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 7, 
8 a 10 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních],

Or. de

Odůvodnění

Méně silné regiony by měly účinně využívat své zdroje pro oblasti podporující růst, jako např. 
vzdělání, trh práce a dopravní infrastruktury. 
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Pozměňovací návrh 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 20 % 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], pokud investice 
podle tohoto cíle mimo odvětví dopravy 
představují nejméně 15 % celkových 
zdrojů v EFRR na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti už tyto regiony vynakládají 6 % z EFRR na investice do nízkouhlíkových 
technologií.  Navýšení procentního podílu je proto nezbytné z hlediska dosažení cílů EU v 
oblasti klimatu a energie a souladu s usnesením Parlamentu o energetické účinnosti, které 
vyzývá k přidělení většího počtu finančních prostředků této oblasti.  Je rovněž důležité, že
nákladné odvětví dopravy není jednoznačně vyloučeno z tematického cíle 4.  Dosažení cílů 
může vytvořit více než 2 milionů místních pracovních míst v množství odvětví poskytujících 
dostatečnou flexibilitu regionům. 

Pozměňovací návrh 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 12,5 % 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. de
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Pozměňovací návrh 295
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. en

Pozměňovací návrh 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 20 % 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], pokud investice 
do energetické účinnosti s obnovitelné 
energie představují nejméně 10 % 
celkových zdrojů v EFRR na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii
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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 6 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
jeden z tematických cílů stanovených 
v článku 9  nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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 6 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se u výše 
uvedených regionů přidělí na tematický cíl 
stanovený v čl. 9 bodu 4 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 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. en
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Pozměňovací návrh 300
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) nejméně 10 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
územní cíl stanovený v článku 10 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], pokud investice podle 
tohoto cíle mimo odvětví dopravy 
představují nejméně 20 % celkových 
zdrojů v EFRR na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Od tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] a 
odpovídající investiční priority stanovené 
v článku 5 tohoto nařízení týkající se 
specifických přídělů pro nejvzdálenější a 
řídce osídlené regiony se upouští, aby se 
účinně vyvážily dodatečné náklady těchto 
regionů a tím bylo dosaženo cíle tohoto 
specifického bodu. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 4 bod 1 písm. a) (nové). 

Pozměňovací návrh 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 

vypouští se
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alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 

vypouští se
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v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. es

Pozměňovací návrh 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, které v období 2007–2013 
čerpaly finanční prostředky z cíle 
konvergence, tj. vyřazovaných regionech 
podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1083/2006, 
které však jsou v období 2014–2020 
způsobilé v rámci kategorie více 
rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], alespoň 60 % celkových 
prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni 
přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že na veškeré regiony, které v současnosti čerpají financování, které však 
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podle cíle konvergence nebudou nadále způsobilé, bez ohledu na úroveň financování, kterou 
dostávají, by se nadále měla vztahovat bezpečnostní síť ve výši dvou třetin dříve přidělených 
prostředků; to bude zahrnovat i současné postupně vyřazované regiony. 

Pozměňovací návrh 307
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, které v období 2007–2013 
čerpaly finanční podporu z cíle 
konvergence, které však jsou v období 
2014–2020 způsobilé v rámci kategorie 
více rozvinutých regionů podle definice v 
čl. 82 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], alespoň 60 % celkových 
prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni 
přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. de

Odůvodnění

Je třeba připravit přechodná opatření s cílem zabránit zbytečným komplikacím a statistickým 
zkreslením. 

Pozměňovací návrh 308
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 

Odchylně od písm. a) bodů i) a ii) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
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v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], a v 
regionech hlavních měst členských států, 
které jsou v období 2014–2020 způsobilé 
podle čl. 82 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], alespoň 60 % celkových 
prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni 
přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] z toho alespoň 10 % se 
přidělí pro účely čl. 9 bodu 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zdroje EFRR přidělené 
v souladu s  čl. 4 bodu 1 mohou být 
sníženy o částku ve výši zdrojů 
přidělených z Fondu soudržnosti na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bod 4 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] přidělené 
v poměru k jiným kategoriím regionů na 
základě obyvatelstva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 

Odchylně od písm. a) bodů i) a ii) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
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přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], a v 
regionech hlavních měst členských států, 
které jsou v období 2014–2020 způsobilé 
podle čl. 82 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], alespoň 60 % celkových 
prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni 
přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] z toho alespoň 10 % se 
přidělí pro účely čl. 9 bodu 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zdroje EFRR přidělené 
v souladu s  čl. 4 bodu 1 mohou být 
sníženy o částku ve výši zdrojů 
přidělených z Fondu soudržnosti na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bod 4 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] přidělené 
v poměru k jiným kategoriím regionů na 
základě obyvatelstva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
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alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 a libovolně zvoleném čtvrtém bodu 
článku 9 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

Or. de

Pozměňovací návrh 311
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí až na tři 
tematické cíle stanovené na základě 
seznamu v článku 9  nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni  pro tyto regiony 
přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Odchylně od písm. a) bodů i) a ii) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], a v 
regionech hlavních měst členských států, 
které jsou v období 2014–2020 způsobilé 
podle čl. 82 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], alespoň 60 % celkových 
prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni 
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přidělí na jednotlivé tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 a 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] z toho alespoň 10 % se 
přidělí pro účely čl. 9 bodu 4 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zdroje EFRR přidělené 
v souladu s  čl. 4 bodu 1 mohou být 
sníženy o částku ve výši zdrojů 
přidělených z Fondu soudržnosti na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bod 4 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] přidělené 
v poměru k jiným kategoriím regionů na 
základě obyvatelstva. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je začlenit regiony hlavních měst způsobilé k zásahům EFRR do oblasti působnosti 
tohoto článku. 

Pozměňovací návrh 314
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se v 
regionech, jejichž HDP na obyvatele v 
období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Písmeno b) tohoto článku by se mělo 
použít i v regionech, jejichž HDP na 
obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období, které však jsou 
v období 2014–2020 způsobilé 
v rámci kategorie přechodových nebo více 
rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 4 by u zvláštních 
přídělů pro nejvzdálenější a řídce osídlené 
regiony měla být zaručena dostatečná 
flexibilita pro využívání zdrojů s cílem 
zajistit pro tyto regiony dostupnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Mojca Kleva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení odstavce 1 zdroje 
EFRR přidělené v souladu s  čl. 4 odst. 1 
mohou být sníženy o částku ve výši zdrojů 
přidělených z Fondu soudržnosti na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bod 4 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] přidělené 
v poměru k jiným kategoriím regionů na 
základě obyvatelstva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Eleni Theocharous
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bod i) v ostrovním 
členském státě způsobilém v rámci Fondu 
soudržnosti a na jiných ostrovech s 
výjimkou těch, na jejichž území se nachází 
hlavní město členského státu nebo jež 
mají pevné spojení s pevninou, se uplatní 
písm. b) bod i) a ii).  

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh umožní členským státům a regionům s určitými územními zvláštnostmi využít 
odpovídající skladbu politiky a tím účinně řešit svá znevýhodnění a využití potenciál, aniž by 
byl oslaben přednostní cíl většího tematického zaměření. 

Pozměňovací návrh 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci všech 11 tematických cílů 
stanovených v článku 9 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] uvedených níže 
v příslušných bodech (1)-(11) podporuje 
EFRR v souladu s regionálními potřebami 
a potenciálem v souladu s dohodami o 
partnerství tyto investiční priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
zaměřuje EFRR svou pomoc na tyto 
investiční priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených v 
článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
potřebami a potenciálem v souladu s 
dohodami o partnerství tyto investiční 
priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených v 
článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
potřebami a potenciálem v souladu s 
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dohodami o partnerství tyto investiční 
priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených v 
článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
potřebami a potenciálem v souladu s 
dohodami o partnerství tyto investiční 
priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených v 
článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
požadavky a potenciálem v souladu s 
dohodami o partnerství tyto investiční 
priority:

Or. it
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Pozměňovací návrh 324
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
potřebami tyto investiční priority:

Or. de

Odůvodnění

Regiony mají někdy velmi odlišné potřeby a to je třeba zohlednit. 

Pozměňovací návrh 325
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených v 
článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]
podporuje EFRR v souladu s regionálními 
potřebami a potenciálem v souladu s 
dohodami o partnerství tyto investiční 
priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Jan Březina

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

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
podporuje EFRR tyto investiční priority:

V rámci tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
zaměřuje EFRR svou pomoc na tyto 
investiční priority:

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny by napomohly vyjasnění v otázce způsobilosti opatření a výdajů, které mají být 
podporovány z prostředků fondu. 

Pozměňovací návrh 327
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací:

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací šetrných k životnímu 
prostředí prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací:

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a udržitelných inovací:

Or. xm
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Odůvodnění

Inovace by neměla omezovat tematickou prioritu 6, ale měla by podporovat udržitelný rozvoj. 

Pozměňovací návrh 329
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací:

(1) posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací šetrných k životnímu 
prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury, technologické a inovační 
služby kapacity pro rozvoj vynikající 
úrovně výzkumu a inovací a podpora 
odborných středisek, zejména těch, jež jsou 
předmětem celoevropského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Herbert Reul

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

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací a 
podpora odborných středisek, zejména
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu, a v případě potenciální součinnosti 
s jinými evropskými programy, jako je 
vytvoření středisek excellence, soutěž 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. de

Odůvodnění

V této souvisloti viz též bod odůvodnění 5a (nový).  Z řady regionálních soutěží vyplývá, že 
tento nástroj je zvláště vhodný pro dosažení excellence.  Tyto nástroje jsou rovněž zdrojem 
zlepšení a prostředí inovací, což je velmi pozitivní přínos i pro regiony, které nezvítězí. 

Pozměňovací návrh 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Victor Boştinaru

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

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu, a inovace v odvětví služeb;

Or. sk

Pozměňovací návrh 335
Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování výzkumné a inovační 
infrastruktury a kapacit pro rozvoj 
vynikající úrovně výzkumu a inovací 
a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu;

a) posilování výzkumu, inovační 
infrastruktury, inovačních služeb a kapacit 
pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu 
a inovací a podpora odborných středisek, 
zejména těch, jež jsou předmětem 
celoevropského zájmu;
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit význam inovací ve službách, a proto 
navrhuji zařazení těchto služeb mezi investiční priority bodu 1 písm. a), jak je uvedeno. 

Pozměňovací návrh 336
Victor Boştinaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského 
zájmu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
inovací a výzkumu a vytváření vazeb a 
součinností mezi podniky, středisky 
výzkumu a vývoje a vysokými školami, 
zejména vývoje produktů a služeb, přenosu 
technologií, ekologicky účinných inovací,
sociálních inovací, kulturních a tvůrčích 
odvětví, aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a 
otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, ekologicky 
účinných inovací, sociálních inovací,
kulturních a tvůrčích odvětví, aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora investic do výzkumu a inovací
veřejných a soukromých podniků, vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací, kulturních a tvůrčích 
odvětví, aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. de

Odůvodnění

Někdy jsou inovativní projekty prováděny na úrovni obcí prostřednictvím obecního podniku a 
nikoli soukromé společnosti.  Inovace by přesto měly být podporovány jako takové bez ohledu 
na právní formu potenciálního příjemce. 
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Pozměňovací návrh 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora a pomoc pro investice do 
výzkumu a inovací podnikových a 
výzkumných středisek, vývoj produktů 
a služeb, přenos technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejné služby, stimulaci
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací, kulturních a tvůrčích odvětví,
aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b



AM\903902CS.doc 141/168 PE491.053v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora investic do výzkumu a inovací
veřejných a soukromých podniků, vývoje
produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací a aplikací veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, 
klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. de

Pozměňovací návrh 343
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora investic do výzkumu a inovací 
veřejných a soukromých podniků, vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací a aplikací veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, 
klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění znění nařízení, protože by mělo být zjištěno, aby se podpora inovací vztahovala jak 
na soukromé, tak na veřejné společnosti. 

Pozměňovací návrh 344
Patrice Tirolien

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

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
průmyslové spolupráce, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací a vytváření vazeb a 
součinností mezi podniky, středisky 
výzkumu a vývoje a vysokými školami, 
zejména vývoje produktů a služeb, přenosu 
technologií, sociálních inovací a aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 



AM\903902CS.doc 143/168 PE491.053v01-00

CS

a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

a služeb, přenosu technologií, ekologicky 
účinných inovací, sociálních inovací, 
kulturních a tvůrčích odvětví, aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Viktor Uspaskich

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb a 
rozvoje měst, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, podpora 
výzkumných projektů v oblasti energetické 
účinnosti, sociálních inovací a aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;



PE491.053v01-00 144/168 AM\903902CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Investice na podporu výzkumných projektů v oblasti energetické účinnosti jsou prospěšné pro 
všechny obyvatele Evropské unie a pomáhají k dosažení cílů strategie Evropa 2020. 

Pozměňovací návrh 349
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, ekologicky 
účinných inovací, sociálních inovací, 
kulturních a tvůrčích odvětví, aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, 
vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů a
služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a 
otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací a konstrukce, vývoje 
produktů, služeb a procesů, organizačních 
a tržních inovací, přenosu technologií, 
sociálních inovací a aplikací veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, 
klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. pt
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Odůvodnění

Konstrukce výrobků musí být způsobilá, aby mohly podniky investovat do průmyslového 
designu a nových produktů, které budou později zkušeny v průmyslovém měřítku.  Činnosti 
inovace procesů (výroby nebo produkce), organizačních metod (řízení lidských zdrojů, 
výukové platformy) a tržních metod (snižování vzdálenosti od koncového zákazníka) 
představují pro podniky vyšší přidanou hodnotu v zájmu modernizace a lepší 
konkurenceschopnosti. 

Pozměňovací návrh 351
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací, ekologicky účinných inovací a 
aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora investic do výzkumu a inovací 
veřejných a soukromých podniků, vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací a aplikací veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, 
klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;



PE491.053v01-00 146/168 AM\903902CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 353
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora investic do výzkumu a inovací 
veřejných a soukromých podniků, vývoje 
produktů a služeb, přenosu technologií, 
sociálních inovací a aplikací veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, 
klastrů a otevřených inovací 
prostřednictvím inteligentní specializace;

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací, ekologicky účinných inovací a 
aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora odpovídajících součinností a 
vazeb s programem EU Horizont 2020; 

Or. it

Odůvodnění

Financování vědeckého výzkumu úzce souvisí s politikou soudržnosti s cílem usnadnit co 
nejvíce dosažení cílů politiky. 

Pozměňovací návrh 356
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora technického a aplikovaného
výzkumu, pilotních linek, opatření 
k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby 
a prvovýroby v oblasti klíčových 
technologií a šíření technologií pro 
všeobecné použití;

c) podpora výzkumu, pilotních linek, 
opatření k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a 
prvovýroby, zejména v oblasti klíčových 
technologií a šíření technologií pro 
všeobecné použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora technického a aplikovaného 
výzkumu, pilotních linek, opatření 

c) podpora technického a aplikovaného 
výzkumu a jeho realizace i ve veřejném 
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k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a 
prvovýroby v oblasti klíčových technologií 
a šíření technologií pro všeobecné použití;

sektoru, pilotních linek, opatření 
k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a 
prvovýroby v oblasti klíčových technologií 
a šíření technologií pro všeobecné použití;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění znění nařízení s cílem zajistit, že inovativní výzkumné projekty budou způsobilé pro 
podporu jak ve veřejném sektoru, tak na komunální úrovni. 

Pozměňovací návrh 358
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora technického a aplikovaného 
výzkumu, pilotních linek, opatření 
k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a 
prvovýroby v oblasti klíčových technologií 
a šíření technologií pro všeobecné použití;

c) podpora technického a aplikovaného 
výzkumu, schopností laboratoří, 
průmyslového vlastnictví, prototypů, 
pilotních linek, opatření k včasnému 
ověřování produktů, schopností vyspělé 
výroby a prvovýroby v oblasti klíčových 
technologií stejně jako vývoj a šíření 
technologií pro všeobecné použití;

Or. pt

Odůvodnění

Řada podniků má vlastní laboratoře na vývoj nových produktů a může proto svým zákazníkům 
nabídnout nové obaly pro koncové spotřebitele.  Tyto laboratorní činnosti by proto měly být 
způsobilé, protože podporují lepší inovace ze strany podniků a vývoj nových produktů s vyšší 
přidanou hodnotou a výzkum, který je chráněný patenty (průmyslové vlastnictví). 

Pozměňovací návrh 359
Jan Březina

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

c) podpora technického a aplikovaného
výzkumu, pilotních linek, opatření 
k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby 
a prvovýroby v oblasti klíčových 
technologií a šíření technologií pro 
všeobecné použití;

c) podpora výzkumu, pilotních linek, 
opatření k včasnému ověřování 
produktů, schopností vyspělé výroby a 
prvovýroby, zejména v oblasti klíčových 
technologií a šíření technologií pro 
všeobecné použití;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zabránit příliš konkrétní a omezující formulaci v případě investičních priorit, navrhuji 
změnu formulace investičních priorit v bodě 1 písm. c) v souladu s výše uvedeným zněním. 

Pozměňovací návrh 360
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c – podbod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rozvoj odpovídajících vazeb a 
součinnosti s programem Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) mobilizace inovačních kapacit malých 
a středních podniků ve všech oblastech, 
vyhledávání a podpora inovací v malých 
podnicích a mikropodnicích a podpora 
tzv. „spících inovačních podniků“, 
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zejména prostřednictvím instruktáží 
(poradenství) určených malým podnikům 
a mikropodnikům, podpora 
zprostředkovatelským organizacím 
provádění jejich opatření na podporu 
kultury inovací, spolupráce s výzkumnými 
středisky, podpora realizace inovací a 
jejich komerčního využití;   

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj vazeb a součinností mezi 
podniky, výzkumnými a vývojovými 
středisky a vysokými školami; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj odpovídajících vazeb a 
součinnosti s programem Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Fiorello Provera
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj odpovídajících vazeb a 
součinnosti s programem Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozvoj odpovídajících vazeb a 
součinnosti s programem Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Podpora a rozvoj restrukturalizace 
vědeckých a technologických parků, 
včetně podpory strategických součinností 
mezi vědeckými a technologickými 
subjekty a podniky, podnikatelských 
inkubátorů a katalyzátorů podnikání pro 
technologické podniky a posílení 
regionálních investic do 
konkurenceschopných technologických 
středisek.  

Or. pt

Odůvodnění

Vědecké a technologické parky by měly být začleněny mezi primární cíle, protože podporují 
strategické součinnosti mezi různými institucemi v rámci stejného odvětví podnikání.  
Záměrem tohoto návrhu je, aby regiony investovaly do obnovených oblastí a přilákaly 
specializované podniky, které vytvoří sítě spolupráce s univerzitami a výzkumnými středisky.  
Územní rozvoj lze podpořit investicemi do infrastruktury, která povede ke vzniku podniků v 
regionu. 

Pozměňovací návrh 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) zachování a podpora kulturního a 
tvůrčího dědictví v Evropské unii 
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i) podpora společných politik v oblasti 
kultury s cílem podpořit a prohloubit 
evropské kulturní dědictví, hmotné i 
nehmotné, s dopadem jak v oblasti 
hospodářské, tak poznávací;  
ii) podpora výzkumu, inovací a 
podnikatelských činností v kulturním a 
tvůrčím odvětví; 

iii) podpora udržitelného cestovního 
ruchu, včetně činností v oblasti mořského 
cestovního ruchu, prostřednictvím rozvoje 
oblastí, sítí a účinných, inovativních a 
kvalitních služeb; 

Or. it

Odůvodnění

Návrh Komise by měl umožňovat posilování kultury Evropské unie v širším slova smyslu a 
zajišťovat rozvoj území prostřednictvím ochrany a podpory kulturního dědictví a 
prostřednictvím financování udržitelného cestovního ruchu, výzkumu a tvořivosti. 

Pozměňovací návrh 368
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) zlepšení přístupu k IKT, využití 
a kvality IKT:

(2) zlepšení přístupu k IKT, využití 
a kvality IKT prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) zlepšení přístupu k IKT, využití 
a kvality IKT:

(2) zlepšení širokého přístupu k IKT, 
využití a kvality IKT:

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozšiřování širokopásmového připojení 
a zavádění vysokorychlostních sítí;

a) rozšíření využívání širokopásmových 
sítí a zavedení vysokorychlostních sítí a 
podpora zavádění budoucích a 
vznikajících technologií a sítí pro digitální 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozšiřování širokopásmového připojení 
a zavádění vysokorychlostních sítí;

a) rozšíření využívání širokopásmových 
sítí a zavedení vysokorychlostních sítí a 
podpora vývoje budoucích a vznikajících 
technologií a sítí pro digitální 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyvíjení produktů a služeb v oblasti 
IKT, elektronický obchod a zvyšování 
poptávky po IKT;

b) vyvíjení digitálních produktů a služeb a 
produktů a služeb v oblasti IKT, 
elektronický obchod a zvyšování poptávky 
po IKT;

Or. fr

Pozměňovací návrh 373
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posílení IKT aplikací pro elektronickou 
veřejnou správu, elektronické učení, 
začlenění do informační společnosti, 
elektronickou kulturu a elektronické 
zdravotnictví

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronickou 
odbornou přípravu, elektronickou 
kulturu, elektronické začleňování 
a elektronické zdravotnictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posílení IKT aplikací pro elektronickou 
veřejnou správu, elektronické učení, 
začlenění do informační společnosti a 
elektronické zdravotnictví a online 
kulturu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronickou 
kulturu, elektronické začleňování 
a elektronické zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c



AM\903902CS.doc 157/168 PE491.053v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronickou kulturu, 
elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronickou 
kulturu, elektronické začleňování 
a elektronické zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví a 
technologických platforem ve vzdělání;

Or. pt
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Odůvodnění

Kromě technologických investic do učení, zdravotnictví a elektronického začleňování, by měly 
být rovněž způsobilé investice do vzdělání, například platformy elektronického vzdělávání 
nebo kombinovaného vzdělávání (b-learning), které umožňují dálkové vzdělávání. 

Pozměňovací návrh 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení aplikací IKT pro systémy 
řízení a kontroly energií;  

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení aplikací IKT pro systémy 
řízení a kontroly energií;  

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení aplikací IKT pro systémy 
řízení a kontroly energií;  



AM\903902CS.doc 159/168 PE491.053v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora dostupnosti produktů a služeb 
IKT pro znevýhodněné skupiny osob; 

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení aplikací IKT pro systémy 
řízení a kontroly energií.  

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podpora dostupnosti produktů a služeb 
IKT pro znevýhodněné skupiny osob; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podpora dostupnosti produktů a služeb 
IKT pro regiony znevýhodněné přírodními 
podmínkami podle článku 10 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podpora dostupnosti produktů a služeb 
IKT pro regiony znevýhodněné přírodními 
podmínkami podle článku 10 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti podniků a zejména MSP 
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prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti MSP:

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků, zejména MSP:

Or. de

Odůvodnění

I když pozornost by se nepochybně měla především věnovat malým a středním podnikům, 
investice do ostatních podniků by měly být rovněž možné.  Podle toho by měly být upraveny i 
jednotlivé ukazatele v příloze. 

Pozměňovací návrh 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků, zejména MSP:

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků a zejména MSP:

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: 3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků a zejména MSP, včetně 
sociálních podniků a podniků sociální 
ekonomiky; 

Or. es

Pozměňovací návrh 394
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků, zejména MSP:

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti MSP:

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků a zejména MSP prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie by měla podporovat obecně evropské podniky v souladu s evropskou 
průmyslovou politikou. 

Pozměňovací návrh 397
Hermann Winkler
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků stejně jako převody 
podniků, podpůrná opatření na doplnění 
a stabilizaci podpory pro malé a střední 
podniky a rozvíjení investic pro podniky 
na individuálním základě;

Or. de

Pozměňovací návrh 398
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků a obnova stávajících 
podniků a to i prostřednictvím 
inkubátorů, rovněž v oblastech, které se 
potýkají s výraznými environmentálními, 
klimatickými nebo demografickými 
problémy, a prostřednictvím rozvoje 
součinnosti s ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a



AM\903902CS.doc 165/168 PE491.053v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků, zejména v oblastech, 
které se potýkají s výraznými sociálními 
problémy, jako například v zanedbaných 
městských čtvrtí, a prostřednictvím rozvoje 
součinnosti s ESF stejně jako 
prostřednictvím podpory projektů 
ekologického cestovního ruchu a 
udržitelného cestovního ruchu;

Or. xm

Odůvodnění

Zanedbané městské čtvrti představují zdroje, kterým často chybí dostatek prostředků a 
znalostí na rozvoj podnikavosti, neboť tyto oblasti investoři často přehlíží. 

Pozměňovací návrh 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikání, zejména usnadněním 
hospodářského využívání nových myšlenek 
a napomáháním vytváření nových podniků,
mimo jiné prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
s přihlédnutím ke specifickému způsobu 
zakládání podniků ženami usnadněním 
hospodářského využívání nových myšlenek 
a podporou zakládání nových podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků, zejména v oblastech, 
které se potýkají s výraznými 
environmentálními, klimatickými nebo 
demografickými problémy, jako například 
v horských oblastech, a prostřednictvím 
rozvoje součinnosti s ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikání, zejména usnadněním 
hospodářského využívání nových myšlenek 
a napomáháním vytváření nových podniků, 
včetně investic rizikového kapitálu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání a 
převodu vlastníků podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 405
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových a přemisťování podniků, zejména 
v regionech, které se potýkají s výraznými 
environmentálními, klimatickými nebo 
demografickými problémy, jako například 
v horských regionech;

Or. de

Odůvodnění

Horské oblasti přirozeně čelí určitým problémům.  Přirozeně se musí vyrovnávat s problémy 
jako např. migrací a ekonomickým znevýhodněním.  Proto je v těchto oblastech zvláště 
potřebná integrovaná podpora prostřednictvím strukturálních fondů. 
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Pozměňovací návrh 406
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků;

a) podpora podnikavosti, zejména 
usnadněním hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou zakládání 
nových podniků,
zejména v oblastech, které se potýkají 
s výraznými environmentálními, 
klimatickými nebo demografickými 
problémy, jako například v horských 
oblastech, a prostřednictvím rozvoje 
součinnosti s ESF; 

Or. en


