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Pozměňovací návrh 74
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) 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 o fungování 
Evropské unie (Smlouva o fungování EU)
stanoví, že úkolem Evropského fondu pro 
regionální rozvoj je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s tímto článkem a s čl. 
174 odst. 2 a 3 SFEU by tak EFRR měl 
přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů, mezi 
nimiž by měla být zvláštní pozornost 
věnována regionům, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Měla by být přijata zvláštní ustanovení 
ohledně druhu činností, které lze 
podporovat prostřednictvím EFRR v rámci 
tematických cílů vymezených v nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zároveň je třeba vymezit 
a objasnit výdaje spadající mimo působnost 
EFRR, a to včetně výdajů na snižování
emisí skleníkových plynů v zařízeních 

(3) Měla by být přijata zvláštní ustanovení 
ohledně druhu činností, které lze 
podporovat prostřednictvím EFRR s cílem 
přispět k investičním prioritám v rámci 
tematických cílů vymezených v nařízení 
(EU) č. […]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Zároveň je třeba vymezit 
a objasnit výdaje spadající mimo působnost 
EFRR, a to včetně investic, jejichž cílem je 
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spadajících do působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES.

dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů z činností, jejichž seznam je uveden 
v příloze I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a 
o změně směrnice Rady 96/61/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby se předešlo nadměrnému 
financování, neměly by tyto investice být 
způsobilé pro podporu z EFRR, neboť již 
mají finanční prospěch vyplývající 
z uplatňování směrnice 2003/87/ES. Toto 
vyloučení by nemělo omezit možnost 
využití EFRR na podporu činností, na něž 
se nevztahuje příloha I směrnice 
2003/87/ES, i kdyby byly realizovány 
stejnými hospodářskými subjekty, jako 
jsou investice do energetické účinnosti sítí 
dálkového vytápění, inteligentních 
systémů pro rozvod, skladování 
a přepravu energie, opatření zaměřených 
na snížení znečištění ovzduší, i kdyby 
jedním z jejich nepřímých účinků bylo 
snížení emisí skleníkových plynů nebo 
kdyby byly uvedeny v národním plánu 
investic podle čl. 10c odst. 1 směrnice 
2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jan Olbrycht
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Při podpoře investic do řízení rizik je 
důležité zajistit, aby byla zohledňována 
specifická rizika na regionální, 
přeshraniční a nadnárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jan Olbrycht

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 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a tím zajistit větší 
zaměření podpory z EFRR na priority 
Unie. V závislosti na kategorii 
podporovaných regionů by se podpora 
z EFRR na základě cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“ měla soustředit na 
výzkum a inovace, informační 
a komunikační technologie (IKT), malé 
a střední podniky a na podporu 
nízkouhlíkového hospodářství. Tohoto 
soustředění prostředků by mělo být 
dosaženo na úrovni členských států, což 
umožní flexibilitu na úrovni operačních 
programů a v různých kategoriích 
regionů, a mělo by být případně upraveno 
s ohledem na prostředky z Fondu 
soudržnosti přidělené na podporu 
investičních priorit uvedených v čl. 3 
písm. a) nařízení (EU) č. […]/2013 [fond 
soudržnosti]. Stupeň soustředění 
prostředků by měl vycházet z úrovně 
rozvoje regionu a případně z příspěvků 
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z Fondu soudržnosti, 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, regionů, které mají pro období 
2007–2013 status postupně vyřazovaných 
regionů, a některých regionů na úrovni 
NUTS 2, které sestávají výhradně 
z ostrovních členských států nebo ostrovů.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a tím zajistit větší 
zaměření podpory z EFRR na priority 
Unie. V závislosti na kategorii 
podporovaných regionů by se podpora 
z EFRR na základě cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“ měla soustředit na 
výzkum a inovace, informační 
a komunikační technologie (IKT), malé 
a střední podniky a na podporu 
nízkouhlíkového hospodářství. Tohoto 
soustředění prostředků by mělo být 
dosaženo na úrovni členských států, což 
umožní flexibilitu na úrovni operačních 
programů a v různých kategoriích 
regionů, a mělo by být případně upraveno 
s ohledem na prostředky z Fondu 
soudržnosti přidělené na podporu 
investičních priorit uvedených v čl. 3 
písm. a) nařízení (EU) č. […]/2013 [fond 
soudržnosti]. Stupeň soustředění 
prostředků by měl vycházet z úrovně 
rozvoje regionu a případně z příspěvků 
z Fondu soudržnosti, jakož i ze zvláštních 
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potřeb regionů, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, regionů, které mají pro období 
2007–2013 status postupně vyřazovaných 
regionů, a regionů na úrovní NUTS 2, 
které sestávají výhradně z ostrovů, které se 
nacházejí v členských státech, které jsou 
příjemci podpory z Fondu soudržnosti, 
nebo jež jsou nejvzdálenějšími regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Richard Seeber

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 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 81
Jan Olbrycht
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V souladu s nařízením (EU) č. 
[…]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních] a s cílem optimalizovat 
přidanou hodnotu investic, které jsou 
zcela či částečně financovány z rozpočtu 
Unie pro oblast výzkumu a inovací, se 
usiluje o součinnost zejména mezi 
fungováním EFRR a Horizontu 2020, 
přičemž budou respektovány jejich odlišné 
cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Pro podporu udržitelné regionální či 
místní mobility a omezení znečištění 
vzduchu a hluk je nutno podporovat 
zdravé, udržitelné a bezpečné způsoby 
dopravy. Investice do letištní 
infrastruktury financované z EFRR by 
měly podporovat ekologicky udržitelnou 
leteckou dopravu, mj. zvyšováním 
regionální mobility prostřednictvím 
připojení sekundárních a terciárních uzlů 
k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně 
multimodálních uzlů.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Pro podporu udržitelné regionální či
místní mobility a omezení znečištění 
vzduchu a hluk je nutno podporovat 
zdravé, udržitelné a bezpečné způsoby 
dopravy. Je nutno zajistit, aby investice do 
letištní infrastruktury financované 
z EFRR podporovaly přínosy pro životní 
prostředí, mj. zvyšováním regionální 
a místní mobility prostřednictvím 
připojení sekundárních a terciárních uzlů 
k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně 
multimodálních uzlů.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5e) Pro podporu dosažení cílů v oblasti 
energetiky a klimatu, které si Unie 
stanovila v rámci strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, by 
měl EFRR podporovat investice s cílem 
prosazovat energetickou účinnost 
a zabezpečení dodávek v členských 
státech, a to mj. prostřednictvím rozvoje 
inteligentních systémů pro distribuci, 
skladování a přenos energie 
a prostřednictvím integrace distribuované 
výroby z obnovitelných zdrojů. Členské 
státy by měly mít možnost investovat do 
energetických infrastruktur, které 
odpovídají jejich zvolené skladbě 
energetických zdrojů, aby tak mohly splnit 
své požadavky na zabezpečení dodávek, 
a které jsou v souladu s jejich cíli v rámci 
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strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5i) Je nezbytné stanovit, co lze dodatečně 
podporovat z EFRR v rámci cíle Evropské 
územní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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 a
klimatických problémů, problémů 
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 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Kritéria pro výběr městských oblastí, 
v nichž mají být realizována integrovaná 
opatření pro udržitelný rozvoj měst, 
a orientační příděly na tato opatření by 
měly být stanoveny v dohodě o partnerství, 
přičemž by alespoň 5 % prostředků 
z EFRR na vnitrostátní úrovni mělo být 
přiděleno k tomuto účelu. Rozsah 
přenesení pravomoci na městské orgány 
by měl zahrnovat alespoň výběr operací, či 
případně globální grant, a měl by o něm 
rozhodnout řídící orgán v úzké spolupráci 
s městským orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jan Olbrycht

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 

(11) Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
přijetím opatření podle článku 349 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
kterými dojde k rozšíření – 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 o fungování Evropské unie, 
zejména jejich odlehlostí, izolovaností, 
malou rozlohou, náročnými 
topografickými a podnebními podmínkami 
a jejich hospodářskou závislostí na malém 



PE514.646v01-00 12/31 AM\940882CS.doc

CS

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. 
Na operační podporu, kterou členské státy 
v této souvislosti udělují, se nevztahuje 
oznamovací povinnost stanovená v čl. 108 
odst. 3 SFEU, pokud v době, kdy byla 
udělena, splňuje podmínky stanovené 
nařízením, kterým se prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem podle článků 107 a 108 SFEU 
v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 
994/98.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jan Olbrycht

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 vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(12) Aby bylo možné doplnit toto nařízení 
o určité jiné než podstatné prvky, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, a to v souladu s podrobnými 
pravidly pro kritéria výběru a řízení 
inovativních opatření. Komise by měla být 
rovněž zmocněna ke změně přílohy tohoto 
nařízení, která obsahuje jiné než 
podstatné prvky, pokud změna bude 
odůvodněná z hlediska zajištění účinného 
posouzení pokroku při provádění 
programu. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné 
a řádné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3
Rozsah podpory z EFRR Rozsah podpory

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje:

1. S cílem přispět k investičním prioritám 
stanoveným v článku 5 Evropský fond pro 
regionální rozvoj podporuje tyto činnosti:

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 malých a středních podniků 
(MSP);

aa) produktivní investice nehledě na 
velikost podniku, které přispívají 
k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 
odst. 1 a čl. 5 odst. 4, a pokud jde 
o spolupráci mezi velkými podniky a MSP, 
v čl. 5 odst. 2;

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, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

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

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

d) investice do rozvoje vnitřního potenciálu 
prostřednictvím fixních investic do 
zařízení a infrastruktury v malém 
měřítku, včetně infrastruktury v oblasti 
kultury a udržitelného cestovního ruchu 
v malém měřítku, služeb pro podniky, 
podpory výzkumných a inovačních 
subjektů a investic do technologií 
a aplikovaného výzkumu v podnicích;

i) fixní investice do zařízení 
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a infrastruktury v malém měřítku,
ii) podporu a služby pro podniky, zejména 
MSP,
iii) podporu veřejných výzkumných 
a inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu 
v podnicích,
iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

e) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi příslušnými regionálními, 
místními, městskými a jinými orgány 
veřejné správy, hospodářskými a 
sociálními partnery a subjekty 
zastupujícími občanskou společnost 
uvedenými v článku 5 nařízení o 
společných ustanoveních, studie, 
přípravná opatření a budování kapacit;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Catherine Bearder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) produktivní investice do podniků, 
zejména malých a středních, nehledě na 
velikost podniku, které přispívají 
k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 
odst. 1 a čl. 5 odst. 4, a pokud jde 
o spolupráci mezi velkými podniky a MSP, 
v čl. 5 odst. 2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Michael Theurer

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) investice do rozvoje vnitřního potenciálu 
prostřednictvím fixních investic do 
zařízení a infrastruktury, včetně 
infrastruktury v oblasti kultury 
a udržitelného cestovního ruchu, služeb 
pro podniky, podpory výzkumných 
a inovačních subjektů a aplikovaného 
výzkumu v podnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský fond pro regionální rozvoj 
nepodporuje:

2. Evropský fond pro regionální rozvoj 
nepodporuje:

a) vyřazování jaderných elektráren 
z provozu;

a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu a jejich výstavbu;

b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních spadajících do působnosti 
směrnice 2003/87/ES;

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

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

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

d) podniky v nesnázích podle definice 
v pravidlech státní podpory Unie.

d) podniky v nesnázích podle definice 
v pravidlech státní podpory Unie;

da) investice do letištní infrastruktury, 
které nesouvisí s ochranou životního 
prostředí nebo nejsou doprovázeny 
investicemi potřebnými k omezení či 
snížení jejich negativního dopadu na 
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životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jiné investice do letištní infrastruktury 
než ty, které mají prokazatelný přínos pro 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jiné investice do letištní infrastruktury 
než ty, které mají prokazatelný přínos pro 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Tematické zaměření Tematické zaměření
Tematické cíle stanovené v článku 9 1. Tematické cíle stanovené v článku 9 



AM\940882CS.doc 17/31 PE514.646v01-00

CS

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:

nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] a související 
investiční priority stanovené v článku 5 
tohoto nařízení, na něž může EFRR 
přispívat v rámci cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“, se zaměřují takto:

a) ve více rozvinutých regionech 
a přechodových regionech:

a) ve více rozvinutých 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

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
dva nebo více tematických cílů
stanovených 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 
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];

aa) v přechodových regionech:
i) nejméně 60 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
dva nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 2, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních], a
ii) nejméně 15 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení 
o společných ustanoveních];

b) v méně rozvinutých regionech: 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

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
dva nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 2, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

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 % 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];
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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) se regiony, jejichž 
HDP na obyvatele v období 2007–2013 byl 
nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období, a regiony, které 
mají pro období 2007–2013 status 
postupně vyřazovaných regionů, avšak 
které jsou v období 2014–2020 způsobilé v 
rámci kategorie více rozvinutých regionů 
podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. c) 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], pro účely 
tohoto článku považují za přechodové 
regiony.

Odchylně od písm. a) a aa) se všechny 
regiony na úrovni NUTS 2, které sestávají 
pouze z ostrovních členských států nebo 
ostrovů, které se nacházejí v členských 
státech, které jsou příjemci podpory 
z Fondu soudržnosti, nebo jež jsou 
nejvzdálenějšími regiony, považují pro 
účely tohoto článku za méně rozvinuté 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
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 22 % 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 98
Karima Delli, Catherine Grèze, 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 22 % 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 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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 
dva nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 2, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních], a
ii) nejméně 17 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení 
o společných ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Catherine Bearder
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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 
dva nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 2, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních], a
ii) nejméně 22 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení 
o společných ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
dva nebo více tematických cílů 
stanovených v čl. 9 bodech 1, 2, 3 a 4 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [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. [...]/2013 [nařízení 
o společných ustanoveních];

Or. en



AM\940882CS.doc 21/31 PE514.646v01-00

CS

Pozměňovací návrh 102
Andrey Kovatchev

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 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmen a) a aa) se všechny 
regiony na úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3, 
které sestávají výlučně z ostrovů nebo jsou 
nejvzdálenějšími regiony, považují pro 
účely tohoto článku za méně rozvinuté 
regiony.

Or. en

Odůvodnění

Rada plánuje snížit míru flexibility pro ostrovní regiony využívající fondy EU tím, že tuto 
odchylku omezí pouze na ostrovní regiony náležející k členským státům způsobilým čerpat 
prostředky z Fondu soudržnosti. To by vyloučilo Baleárské ostrovy, Korsiku, Sardinii a 
severoevropské ostrovy z nezbytného stupně flexibility při využívání fondů EU. Takové 
opatření by se mělo týkat všech ostrovů EU, bez ohledu na to, zda jejich členské státy jsou 
způsobilé čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, či nikoli.

Pozměňovací návrh 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmen a) a aa) se všechny
regiony na úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3, 
které sestávají výlučně z jednoho či více 
ostrovů, považují pro účely tohoto článku 
za méně rozvinuté regiony.

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmen a) a aa) se všechny 
regiony na úrovni NUTS 2 sestávající 
pouze z ostrovů, které se nacházejí 
v členských státech, které jsou příjemci 
podpory z Fondu soudržnosti, nebo jež 
jsou nejvzdálenějšími regiony, považují 
pro účely tohoto článku za méně rozvinuté 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Francesca Barracciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene a) se všechny 
regiony na úrovni NUTS 2, které sestávají 
výlučně z jednoho či více ostrovů, považují 



AM\940882CS.doc 23/31 PE514.646v01-00

CS

pro účely tohoto článku za méně rozvinuté 
regiony.

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Andrey Kovatchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Pro co největší přínos k dosažení cíle 
spočívající v podpoře růstu podporujícího 
zaměstnanost by součástí územní strategie 
pro každý region měly být činnosti na 
podporu udržitelného cestovního ruchu, 
kultury a přírodního dědictví, včetně 
přeměny upadajících průmyslových 
oblastí. Podpora těchto činností by měla 
rovněž být přínosem pro posílení inovací 
a využívání informačních 
a komunikačních technologií, pro malé 
a střední podniky, životní prostředí 
a účinné využívání zdrojů nebo podporu 
sociálního začlenění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. podpora posunu směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech 
odvětvích:

4. podpora posunu směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství a vyšší 
účinnosti využívání zdrojů ve všech 
odvětvích:

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v MSP;

b) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v podnicích, především v MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora investic k řešení zvláštních 
rizik, zajištění odolnosti pro případ 
katastrofy a rozvoj systémů krizového 
řízení;

b) podpora kolektivní infrastruktury a 
investic k řešení zvláštních rizik, zajištění 
odolnosti vůči extrémním jevům a pro 
případ katastrofy a rozvoj systémů 
krizového řízení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů:

6. zachování a ochrana životního prostředí 
a podpora účinného využívání zdrojů 
prostřednictvím:

a) řešení důležitých potřeb investic do 
odpadového hospodářství za účelem plnění 
požadavků acquis týkajících se oblasti 
životního prostředí;

a) investic do odpadového hospodářství za 
účelem plnění požadavků acquis týkajících 
se oblasti životního prostředí a řešení 
potřeby investic nad rámec těchto 
požadavků, které identifikovaly členské 
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státy;
b) řešení důležitých potřeb investic do 
vodního hospodářství za účelem plnění 
požadavků acquis týkajících se oblasti 
životního prostředí;

b) investic do vodního hospodářství za 
účelem plnění požadavků acquis týkajících 
se oblasti životního prostředí a řešení 
potřeby investic nad rámec těchto 
požadavků, které identifikovaly členské 
státy;

c) ochrana, propagace a rozvoj kulturního 
dědictví;

c) zachování, ochrany, propagace 
a rozvoje kulturního dědictví;

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

d) ochrany a obnovy biologické 
rozmanitosti, ochrany půdy a obnovení a 
podpory ekosystémových služeb, včetně 
sítě NATURA 2000 a ekologických 
infrastruktur;

e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, včetně regenerace starých 
průmyslových areálů a omezování 
znečištění ovzduší;

e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, revitalizace měst, regenerace 
a dekontaminace starých průmyslových 
areálů (včetně konverzních oblastí), 
omezování znečištění ovzduší a podpory 
opatření ke snižování hluku;

ea) podpory inovačních technologií 
s cílem zlepšit ochranu životního prostředí 
a účinnost zdrojů v odpadovém 
hospodářství, vodním hospodářství, 
ochraně půdy a s cílem snížit znečištění 
ovzduší;
eb) podpory transformace průmyslu na 
zdrojově účinné hospodářství, podpory 
ekologického růstu, ekologických inovací 
a řízení dopadu činnosti na životní 
prostředí ve veřejném i soukromém 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, včetně regenerace starých 
průmyslových areálů a omezování 
znečištění ovzduší;

e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, včetně regenerace starých 
průmyslových areálů, podpory řízení 
rekreačních ploch mezi obytnými bloky a 
omezování znečištění ovzduší;

Or. bg

Pozměňovací návrh 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora regionální a místní mobility 
prostřednictvím investic do zlepšení 
stávající silniční infrastruktury s cílem 
zajistit účinné a účelné řízení bezpečnosti 
sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil:

8. podpora udržitelné a kvalitní
zaměstnanosti a podpora mobility 
pracovních sil prostřednictvím:

a) rozvoj podnikatelských inkubátorů 
a investiční podpora samostatně výdělečné 
činnosti a zakládání podniků;

a) podpory rozvoje podnikatelských 
inkubátorů a investiční podpory samostatně 
výdělečné činnosti, mikropodniků 
a zakládání podniků;

aa) podpory růstu podporujícího 
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zaměstnanost rozvojem vnitřního 
potenciálu jako součásti územní strategie 
pro konkrétní oblasti, včetně přeměny 
upadajících průmyslových oblastí 
a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních
přírodních a kulturních zdrojů;

b) podpora iniciativ místního rozvoje 
a podpora subjektů poskytujících místní 
služby zaměřené na vznik nových 
pracovních míst, pokud tato opatření 
nespadají do oblasti působnosti nařízení 
(EU) č. […]/2012 [ESF];

b) podpory iniciativ místního rozvoje 
a podpory subjektů poskytujících místní 
služby zaměřené na vznik nových 
pracovních míst, pokud tato opatření 
nespadají do oblasti působnosti nařízení 
(EU) č. […]/2012 [ESF];

c) investování do infrastruktury pro veřejné
služby zaměstnanosti;

c) investování do infrastruktury pro služby 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě:

9. podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě a veškeré diskriminaci 
prostřednictvím:

a) investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, a přechod od 
institucionálních ke komunitním službám;

a) investic do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, podpory sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu 
k sociálním, kulturním a rekreačním 
službám a přechodu od institucionálních 
ke komunitním službám;

b) podpora materiální a hospodářské 
obnovy zanedbaných městských 
a venkovských komunit; 

b) podpory materiální, hospodářské 
a sociální obnovy zanedbaných komunit 
v městských a venkovských oblastech; 

c) podpora sociálních podniků; c) podpory sociálních podniků;

ca) investic prováděných v rámci 
komunitních strategií místního rozvoje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, a přechod od 
institucionálních ke komunitním službám;

a) investice do zdravotnické, sportovní, 
kulturní a sociální infrastruktury, které 
přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu 
a místnímu rozvoji, snižování nerovností, 
pokud jde o zdravotní stav a sociální 
status, podpora sociálního začlenění díky 
lepšímu přístupu k sociálním, kulturním 
a rekreačním službám a přechod od 
institucionálních ke komunitním službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou 
přípravu;

10. investice do vzdělávání a odborné 
přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jan Olbrycht
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. zvyšování institucionální kapacity 
a zlepšování účinnosti veřejné správy 
prostřednictvím posilování institucionální 
kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy 
a veřejných služeb souvisejících 
s prováděním EFRR, jež přispívají 
k realizaci opatření podporovaných z ESF 
v oblasti institucionální kapacity 
a účinnosti veřejné správy.

11. zvyšování institucionální kapacity 
veřejných orgánů a zúčastněných stran
a zlepšování účinnosti veřejné správy 
prostřednictvím posilování institucionální 
kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy 
a veřejných služeb souvisejících 
s prováděním EFRR, jež přispívají 
k realizaci opatření podporovaných z ESF 
v oblasti institucionální kapacity 
a účinnosti veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje v rámci operačních programů 
udržitelný rozvoj měst prostřednictvím 
strategií, které stanoví integrovaná opatření 
k řešení hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají.

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje v rámci operačních programů 
udržitelný rozvoj měst prostřednictvím 
strategií, které stanoví integrovaná opatření 
k řešení hospodářských, ekologických, 
klimatických, vodohospodářských
a sociálních problémů, s nimiž se městské 
oblasti potýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Článek 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 8
Inovační opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst
Inovační opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst
1. Z podnětu Komise může EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst, a to až do 
limitu ve výši 0,2 % celkového ročního 
přídělu z EFRR. Mezi tato opatření patří 
studie a pilotní projekty za účelem 
určování nebo testování nových řešení 
problémů týkajících se udržitelného 
rozvoje měst, které jsou důležité na úrovni 
Unie.

1. Z podnětu Komise může EFRR 
podporovat inovační opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst v souladu 
s čl. 84 odst. 7 nařízení (EU) č.[...]/2013 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Mezi tato opatření patří studie a pilotní 
projekty za účelem určování nebo testování 
nových řešení problémů týkajících se 
udržitelného rozvoje měst, které jsou 
důležité na úrovni Unie. Komise podněcuje 
relevantní partnery spadající do kategorií 
uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[...]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních] k zapojení do přípravy 
a provádění inovativních akcí.

2. Odchylně od článku 4 lze v rámci 
inovativních opatření podporovat všechny 
činnosti potřebné k dosažení tematických 
cílů stanovených v článku 9 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] a odpovídajících 
investičních priorit.

2. Odchylně od článku 4 tohoto nařízení
lze v rámci inovativních opatření 
podporovat všechny činnosti potřebné 
k dosažení tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
a odpovídajících investičních priorit.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 13 týkající 
se postupů pro výběr a provádění
inovačních opatření.

3. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 13, jimiž stanoví podrobná 
pravidla týkající se zásad pro výběr a 
řízení inovačních opatření, která jsou 
předmětem podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Na část přídělu pro nevzdálenější 
region Mayotte pocházejí z EFRR se 
nevztahuje článek 4 a nejméně 50 % z této 
částky se přidělí na tematické cíle uvedené 
v čl. 9 odst. 1, 2, 3, 4 a 6 nařízení (EU) č. 
[...]/2013 (nařízení o společných 
ustanoveních).

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 9 odst. 3 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od 1. ledna 
2014.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 9 odst. 3 je svěřena 
Komisi na dobu tří let od 1. ledna 2014 a 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto tříletého období.

Or. bg

Odůvodnění

Bylo by vhodné stanovit lhůtu pro přenesené pravomoci a stanovit povinnost Komise 
vypracovat zprávu o tom, jak přenesené pravomoci uplatňuje, aby byla pravidelně dostupná 
posouzení toho, jak přenášení pravomocí funguje.


