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Pozměňovací návrh 1
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je třeba konstatovat, že ESÚS mohou 
mít potenciál posílit prosazování a 
dosahování harmonického rozvoje 
Evropské unie jako celku a hospodářské, 
sociální a teritoriální soudržnosti jejích 
regionů konkrétně a přispět k plnění cílů 
strategie Evropa 2020. Mohou také 
pozitivně přispět ke snižování překážek v 
územní spolupráci mezi regiony, které trpí 
závažným a stálým přírodním nebo 
demografickým znevýhodněním, včetně 
specifické situace nejvzdálenějších 
regionů, a mohou napomoci při 
posilování spolupráce mezi třetími 
zeměmi, zámořskými zeměmi a územími a 
příhraničními regiony EU, včetně 
využívání programů EU pro vnější 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Dosavadní zkušenosti se zřizováním 
ESÚS dokládají, že se tento nový právní 
nástroj využívá rovněž pro spolupráci při 
provádění dalších politik Unie, a to také 
prostřednictvím prováděcích programů 
nebo částí programů, které využívají jinou 
finanční podporu EU než je politika 
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soudržnosti. Účinnost a účelnost ESÚS by 
měly být posíleny rozšířením povahy 
ESÚS, odstraněním přetrvávajících 
překážek a usnadněním zřizování a 
působení ESÚS při zachování možnosti 
členských států omezovat opatření, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory EU. Připomíná se, že podle 
nařízení (EU) č. 1083/2006 mají ESÚS v 
každém členském státě nejrozsáhlejší 
způsobilost k právním úkonům, která 
zahrnuje také možnost uzavírat dohody s 
dalšími ESÚS nebo dalšími právními 
subjekty za účelem provádění projektů 
vzájemné spolupráce s cílem mimo jiné 
umožnit účinnější fungování 
makroregionálních strategií.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z povahy ESÚS vyplývá, že jsou 
provozována ve více než jednom členském 
státě. Tudíž, jelikož znění čl. 2 odst. 1
nařízení o ESÚS před změnou umožňuje v 
úmluvě a stanovách určit v některých 
záležitostech rozhodné právo a je-li
v takových případech upřednostňováno –
v rámci hierarchie rozhodného práva 
stanovené v uvedeném článku –
vnitrostátní právo členského státu, v němž 
má ESÚS sídlo, je třeba tuto otázku 
vyjasnit. Zároveň by měla být ustanovení 
o rozhodném právu rozšířena na jednání a 
činnosti ESÚS.

(6) Z povahy ESÚS vyplývá, že jsou 
provozována ve více než jednom členském 
státě. Tudíž nařízení o ESÚS umožňuje, 
aby úmluva a stanovy určily v některých 
záležitostech rozhodné právo. Mělo by být 
vyjasněno, kdy je v takových případech 
upřednostňováno – v rámci hierarchie 
rozhodného práva stanovené v uvedeném 
článku – vnitrostátní právo členského státu, 
v němž má ESÚS sídlo. Zároveň by měla 
být ustanovení o rozhodném právu 
rozšířena na jednání a činnosti ESÚS, 
s výhradou právního přezkumu každého 
případu ze strany členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Jelikož čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení o 
ESÚS umožňuje členství v ESÚS 
subjektům, které se řídí soukromým 
právem, za předpokladu, že jsou 
považovány za „veřejnoprávní subjekty“ 
ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, bude možné ESÚS 
v budoucnu využívat ke společné správě 
veřejných služeb se zvláštním zaměřením 
na služby obecného hospodářského zájmu 
nebo infrastrukturu. Další subjekty řídící 
se soukromým nebo veřejným právem se 
rovněž mohou stát členy ESÚS. Proto by 
měly být zahrnuty taktéž „veřejné 
podniky“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a podniky pověřené 
poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu v oblastech, jako je 
školství a odborné vzdělávání, lékařská 
péče, sociální potřeby týkající se zdraví 
a dlouhodobé péče, péče o děti, přístup 
a znovuzačlenění na trh práce, sociální 
bydlení a péče o zranitelné skupiny 
a jejich sociální začleňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ustanovení čl. 175 třetího pododstavce 
Smlouvy nepředpokládá začlenění 
subjektů ze třetích zemí do právních 
předpisů založených na uvedeném 
ustanovení. Nařízení o ESÚS výslovně 
nevylučovalo případnou účast subjektů ze 
třetích zemí na ESÚS zřízených v souladu 
s tímto nařízením, pokud to umožňují 
právní předpisy třetí země nebo dohody 
mezi členskými státy a třetími zeměmi.

(9) Nařízení (ES) č. 1082/2006 nestanoví 
podrobná pravidla týkající se účasti 
subjektů ze třetích zemí v ESÚS zřízených 
v souladu s tímto nařízením, tedy mezi 
členy z nejméně dvou členských států. S 
ohledem na další harmonizaci pravidel, 
jimiž se řídí spolupráce mezi jedním či 
několika členskými státy a jednou nebo 
několika třetími zeměmi – především v 
souvislosti s přeshraniční spoluprací v 
rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI) a nástroje předvstupní pomoci 
(IPA II), ale rovněž v souvislosti s 
doplňkovým financováním z ERF a s 
nadnárodní spoluprací v rámci cíle
Evropská územní spolupráce, u níž budou 
prostředky přidělené z evropského 
nástroje sousedství a nástroje předvstupní 
pomoci převedeny s cílem spojit je s 
prostředky Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) v rámci 
programů vzájemné spolupráce – by měla 
být výslovně stanovena účast členů ze 
třetích zemí sousedících s některým 
členským státem, včetně nejvzdálenějších 
regionů v ESÚS zřízených mezi nejméně 
dvěma členskými státy. To by mělo být 
možné, pokud to umožňují právní předpisy 
třetí země nebo dohody mezi alespoň 
jedním zúčastněným členským státem a 
třetí zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ze zkušeností vyplývá, že zapojení 
orgánů nebo jiných subjektů ze třetích 
zemí rovnocenných způsobilým orgánům 
či subjektům ve členských státech působí 
potíže při provádění. Takové zapojení 
v ESÚS, které byly zřízeny členy 
pocházejícími ze dvou nebo více členských 
států, však představuje pouze doplněk 
spolupráce v rámci Unie a mezi členskými 
státy. Proto by takové zapojení mělo být 
vyjasněno bez použití odlišného právního 
základu ve Smlouvě.

(10) S cílem posílit hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost Unie, a v tomto 
ohledu posílit zejména účinnost územní 
spolupráce, včetně jednoho nebo několika 
typů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce mezi členy 
ESÚS, by měla být v ESÚS umožněna 
účast třetích zemí sousedících s některým 
členským státem (včetně jeho 
nejvzdálenějších regionů). Operace v 
rámci programů Evropské územní 
spolupráce, jsou-li spolufinancovány EU,
by proto měly i nadále sledovat cíle 
politiky soudržnosti, i když jsou prováděny 
zčásti nebo zcela mimo území Unie, a 
činnosti ESÚS jsou tak alespoň v určité 
míře prováděny mimo území Unie. V této 
souvislosti a v odpovídajících případech 
přispění činností ESÚS majících členy 
rovněž ze třetích zemí sousedících alespoň 
s jedním členským státem (včetně jeho 
nejvzdálenějších regionů) hraje pro účely 
politik vnější činnosti EU (např. cíle 
rozvojové spolupráce nebo cíle 
hospodářské, finanční a technické 
spolupráce) pouze podružnou úlohu, 
neboť těžiště příslušných programů 
spolupráce a následně činností ESÚS 
(rovněž s účastí třetích zemí sousedících 
alespoň s jedním členským státem (včetně 
nejvzdálenějších regionů)) by se mělo 
zaměřit především na cíle politiky 
soudržnosti EU.
Proto jsou případné cíle rozvojové
spolupráce nebo hospodářské, finanční a 
technické spolupráce mezi jen jedním 
členským státem (včetně jeho 
nejvzdálenějších regionů) a jednou třetí 
zemí nebo několika třetími zeměmi pouze 
doplňkové k cílům územní spolupráce 
založené na politice soudržnosti mezi 
členskými státy (včetně nejvzdálenějších 
regionů). Třetí pododstavec článku 175 
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SFEU je tudíž pro přijetí tohoto nařízení 
dostatečným právním základem.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Od roku 1990 je Evropská územní 
spolupráce podporována finančními 
nástroji v rámci politiky soudržnosti a v 
této souvislosti je vždy v omezeném počtu 
případů možná spolupráce pouze mezi 
jedním členským státem a třetí zemí. Proto 
by měl právní nástroj ESÚS umožňovat 
i tuto oblast spolupráce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na skutečnost, že 
na období 2014 až 2020 budou pro
spolupráci nejvzdálenějších regionů Unie 
vyčleněny zvláštní doplňkové prostředky, 
měly by být vedle orgánů a subjektů ze 
třetích zemí zapojeny rovněž orgány a 
subjekty ze zámořských zemí a území
stanovených v příloze II Smlouvy (dále 
jen „zámořská území“). Tuto spolupráci 
dovoluje článek 203 Smlouvy.

(12) Na základě povolení účasti 
vnitrostátních, regionálních, 
subregionálních a místních orgánů a 
organizací a případně dalších veřejných 
orgánů nebo institucí (včetně 
poskytovatelů veřejných služeb) ze 
zámořské země nebo území v určitém 
ESÚS na základě článku [...]1 Rozhodnutí 
Rady (EU) č. .../2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k EU 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) 
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a s ohledem na záměr, podle něhož pro 
programové období 2014 až 2020 zvláštní 
doplňkový finanční příděl posílí 
spolupráci nejvzdálenějších regionů Unie
se sousedními třetími zeměmi a některými 
sousedními zámořskými zeměmi a 
územími uvedenými v příloze II. Smlouvy, 
by měl být právní nástroj ESÚS rovněž 
přístupný členům ze zámořských zemí a 
území. Z důvodu právní jistoty a 
transparentnosti je třeba stanovit zvláštní 
postupy schvalování pro přistoupení členů 
ze zámořských zemí a území k ESÚS, 
včetně případných zvláštních pravidel 
týkajících se rozhodného práva pro 
dotčené ESÚS s členy pocházejícími 
rovněž ze zámořských území a zemí.
__________________
1 Přesný odkaz bude určen v pozdější fázi 
s ohledem na pokrok v jednáních 
o rozhodnutí o přidružení zámoří.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nařízení o ESÚS rozlišuje mezi 
úmluvou, jíž se stanoví základní prvky 
budoucího ESÚS, a stanovami, jež stanoví 
prvky provádění. Avšak stanovy musely
přesto obsahovat všechna ustanovení 
úmluvy. Mělo by být tudíž upřesněno, že 
úmluva a stanovy jsou dva samostatné 
dokumenty, a ačkoli musí být oba zaslány 
členským státům, mělo by se schvalování 
omezit pouze na úmluvu. Některé prvky 
obsažené v současných stanovách by měly 
být naopak upravovány úmluvou.

(13) Nařízení o ESÚS rozlišuje mezi 
úmluvou, jíž se stanoví základní prvky 
budoucího ESÚS, a stanovami, jež stanoví 
prvky provádění. Avšak stanovy musí
obsahovat všechna ustanovení úmluvy. 
Mělo by být upřesněno, že úmluva a 
stanovy jsou dva samostatné dokumenty, a 
ačkoli musí být oba zaslány členským 
státům, mělo by se schvalování omezit 
pouze na úmluvu. Některé prvky obsažené 
v současných stanovách by měly být 
naopak upravovány úmluvou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Zkušenosti se zřizováním ESÚS 
ukazují, že tříměsíční období pro schválení 
členským státem je zřídkakdy 
respektováno. Tato lhůta by proto měla být 
prodloužena na šest měsíců. V zájmu 
nastolení právní jistoty by však po uplynutí 
této lhůty měla být úmluva považována za 
schválenou tichým souhlasem, případně 
v souladu s vnitrostátním právem 
dotčených členských států (včetně jejich 
příslušných ústavních požadavků). Avšak 
členský stát, v němž se bude nacházet 
plánované sídlo ESÚS, by měl úmluvu 
formálně schválit. Přestože členské státy 
mohou na postup schvalování uplatňovat 
vnitrostátní pravidla nebo mohou v rámci 
vnitrostátních pravidel pro provádění 
nařízení o ESÚS vytvořit zvláštní pravidla, 
měly by být jakékoli odchylky od 
ustanovení týkajícího se schválení úmluvy 
tichým souhlasem po uplynutí šestiměsíční 
lhůty vyloučeny, není-li stanoveno jinak 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Mělo by být jasně stanoveno, že (15) Mělo by být jasně stanoveno, že 
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členské státy by měly úmluvu schválit, 
ledaže shledají, že účast případného 
budoucího člena není v souladu 
s nařízením o ESÚS, jinými ustanoveními 
právních předpisů Unie týkajících se 
činností ESÚS, jak jsou stanoveny 
v návrhu úmluvy, nebo vnitrostátním 
hmotným právem, které se týká pravomocí 
případného budoucího člena, není-li 
taková účast neopodstatněná z důvodu 
veřejného zájmu nebo veřejné politiky 
dotyčného členského státu, přičemž 
nebudou při rozhodování přihlížet 
k takovým vnitrostátním právním 
předpisům, které vyžadují jiná či přísnější 
pravidla a postupy než ty, které jsou 
stanovené v nařízení o ESÚS.

členské státy by měly úmluvu schválit, 
ledaže shledají, že účast případného 
budoucího člena není v souladu 
s nařízením o ESÚS, jinými ustanoveními 
právních předpisů Unie týkajících se 
činností ESÚS, jak jsou stanoveny 
v návrhu úmluvy, nebo vnitrostátním 
hmotným právem, které se týká působností 
a pravomocí případného budoucího člena; 
nebo shledají, že účast je neopodstatněná 
z důvodu veřejného zájmu nebo veřejné 
politiky dotyčného členského státu, nebo 
shledají, že stanovy nejsou v souladu 
s úmluvou, přičemž nebudou při 
rozhodování přihlížet k takovým 
vnitrostátním právním předpisům, které 
vyžadují jiná či přísnější pravidla a postupy 
než ty, které jsou stanovené v nařízení 
o ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož nařízení o ESÚS nelze 
uplatňovat ve třetích zemích nebo 
zámořských územích, mělo by být 
upřesněno, že je nezbytné, aby členský stát, 
v němž se bude nacházet plánované sídlo 
ESÚS, při schvalování účasti případných 
budoucích členů zřízených podle jejich 
práva zajistil, že třetí země nebo zámořská 
území uplatňují podmínky a postupy 
rovnocenné podmínkám a postupům 
v nařízení o ESÚS nebo v souladu 
s mezinárodními dohodami, zejména 
v rámci acquis Rady Evropy. Mělo by být 
rovněž upřesněno, že v případě zapojení 
několika členských států a jedné nebo více 

(16) Jelikož nařízení o ESÚS nelze 
uplatňovat ve třetích zemích, mělo by být 
upřesněno, že je nezbytné, aby se členský 
stát, v němž se bude nacházet plánované 
sídlo ESÚS, při schvalování účasti 
případných budoucích členů zřízených 
podle jejich práva přesvědčil, za 
konzultace s ostatními dotčenými 
členskými státy (které jsou členskými 
státy, podle jejichž práva byly zřízeni 
případní budoucí členové), že třetí země 
uplatňují podmínky a postupy rovnocenné 
podmínkám a postupům v nařízení o ESÚS 
nebo v souladu s mezinárodními 
dvoustrannými či vícestrannými dohodami 
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třetích zemí nebo zámořských území, by 
mělo být dostačující, že taková dohoda 
byla uzavřena mezi příslušnou třetí zemí 
nebo zámořským územím a jedním 
zúčastněným členským státem.

uzavřenými mezi členskými státy Rady 
Evropy, ať už jsou, či nejsou rovněž 
členskými státy Unie, na základě 
madridské rámcové úmluvy 
a doplňkových protokolů přijatých v jejím 
rámci. Mělo by být rovněž upřesněno, že 
v případě zapojení několika členských států 
a jedné nebo více třetích zemí by mělo být 
dostačující, že taková dohoda byla 
uzavřena mezi příslušnou třetí zemí 
a jedním zúčastněným členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Na postupu schvalování účasti 
případných budoucích členů ze ZZÚ by se 
měly s ohledem na vztahy mezi ZZÚ 
a členskými státy Unie tyto členské státy 
podílet. V souladu se zvláštním vztahem 
v oblasti správy mezi členským státem 
a ZZÚ by členský stát měl schválit účast 
případného budoucího člena nebo 
poskytnout písemné potvrzení členskému 
státu, v němž je umístěno sídlo, že 
příslušné orgány ZZÚ schválily účast 
budoucího člena podle podmínek 
a postupů rovnocenných těm, jež jsou 
stanoveny v tomto nařízení. Stejný postup 
by se měl uplatnit v případě případného 
budoucího člena ze ZZÚ, který si přeje se 
připojit k již existujícímu ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Joachim Zeller
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Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu podpory rozšiřování 
stávajících ESÚS o další členy by měl být 
v takových případech postup pro změnu 
úmluv zjednodušen. Takovéto změny by 
neměly být oznamovány všem 
zúčastněným členským státům, ale pouze 
členskému státu, podle jehož vnitrostátního 
práva je případný budoucí člen zřízen. Toto 
zjednodušení by se však neuplatňovalo u 
případných budoucích členů ze třetí země 
nebo zámořského území, aby mohly 
všechny zúčastněné členské státy ověřit, že 
je takové přistoupení v souladu s jejich 
veřejným zájmem nebo veřejnou politikou.

(17) V zájmu podpory rozšiřování 
stávajících ESÚS o další členy by měl být 
v takových případech postup pro změnu 
úmluv zjednodušen. Takovéto změny by 
neměly být v případě případného 
budoucího člena z členského státu, který 
již úmluvu schválil, oznamovány všem 
zúčastněným členským státům, ale pouze 
členskému státu, podle jehož vnitrostátního 
práva je případný budoucí člen zřízen, 
a členskému státu, v němž je umístěno 
statutární sídlo ESÚS. Pozdější změna 
úmluvy by měla být oznámena všem 
dotčeným členským státům. Toto 
zjednodušení by se však neuplatňovalo u 
případných budoucích členů z členského 
státu, který úmluvu dosud neschválil, ze 
třetí země nebo zámořského území, aby 
mohly všechny zúčastněné členské státy 
ověřit, že je takové přistoupení v souladu 
s jejich veřejným zájmem nebo veřejnou 
politikou.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. ESÚS by 
proto mělo být schopno fungovat na 
základě jiné finanční podpory než podpory 
poskytované v rámci unijní politiky 
soudržnosti. Kromě toho by mělo být 
upřesněno, že by daná pravomoc nezbytná 
pro účinné provádění ESÚS měla být 
v každém zúčastněném členském státě 
zastoupena každým členem, pokud členský 
stát či třetí země neschválí účast 
v případě, že člen není příslušný ke všem 
úkolům stanoveným úmluvou.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ačkoliv je stanoveno, že se úkoly 
netýkají mimo jiné „regulačních 
pravomocí“, které mohou mít v různých 
členských státech různé právní následky, 
mělo by být upřesněno, že shromáždění 
ESÚS může stanovit podmínky používání 
určitého prvku infrastruktury, kterou ESÚS 
spravuje, a to včetně tarifů a poplatků, 
které budou uživatelé platit.

(22) Ačkoliv je stanoveno, že se úkoly 
netýkají mimo jiné „regulačních 
pravomocí“, které mohou mít v různých 
členských státech různé právní následky, 
mělo by být upřesněno, že shromáždění 
ESÚS může, pokud tak výslovně stanoví 
úmluva o ESÚS a je-li to v souladu 
s vnitrostátním právem a právem Unie,
stanovit podmínky používání určitého 
prvku infrastruktury, kterou ESÚS 
spravuje, či podmínky, podle nichž může 
být poskytována služba obecného 
hospodářského zájmu, a to včetně tarifů 
a poplatků, které budou uživatelé platit.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Joachim Zeller
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Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je třeba upřesnit, že by úmluva 
neměla pouze opakovat obecný odkaz na 
rozhodné právo již uvedený v článku 2, ale 
měla by stanovit seznam zvláštních 
pravidel Unie nebo vnitrostátních pravidel 
použitelných pro ESÚS jakožto právní 
subjekt nebo pro jeho činnosti. Dále by 
mělo být stanoveno, že takovými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
pravidly mohou být předpisy nebo pravidla 
členského státu, v němž statutární orgány 
vykonávají své pravomoci, zejména pokud 
se zaměstnanci pracující pod vedením 
ředitele nachází v jiném členském státě, 
než kde se nachází sídlo ESÚS nebo kde 
ESÚS vykonává své činnosti, a to včetně 
případů správy veřejných služeb obecného 
hospodářského zájmu nebo infrastruktur.

(24) Je třeba upřesnit, že by úmluva 
neměla pouze opakovat obecný odkaz na 
rozhodné právo již uvedený v článku 2, ale 
měla by stanovit seznam pravidel Unie 
nebo vnitrostátních pravidel použitelných 
pro ESÚS jakožto právní subjekt nebo pro 
jeho činnosti. Dále by mělo být stanoveno, 
že takovými vnitrostátními právními 
předpisy nebo pravidly mohou být předpisy 
nebo pravidla členského státu, v němž 
statutární orgány vykonávají své 
pravomoci, zejména pokud se zaměstnanci 
pracující pod vedením ředitele nachází 
v jiném členském státě, než kde se nachází 
sídlo ESÚS, nebo příslušné právo Unie a 
vnitrostátní právo, jež se přímo týkají 
činností ESÚS prováděných v rámci úkolů 
stanovených v úmluvě, a to včetně případů 
správy veřejných služeb obecného zájmu 
nebo infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Vzhledem k důležitosti pravidel by
mělo být upřesněno, že úmluva, a nikoli 
stanovy, by měla určit pravidla použitelná 
pro zaměstnance ESÚS, jakož i zásady pro 
opatření týkající se personálního řízení a 
způsobů náboru zaměstnanců. Mělo by být 
možné stanovit, že v úmluvě lze uvést 
různé varianty výběru pravidel. Zvláštní 



PE514.743v01-00 16/24 AM\941555CS.doc

CS

způsobů náboru zaměstnanců by však měla 
být řešena ve stanovách.

opatření týkající se personálního řízení a 
způsobů náboru zaměstnanců by však měla 
být řešena ve stanovách.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy by měly dále využít 
možností, které stanovuje článek 16
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, v zájmu určitých osob nebo 
kategorií osob vzájemnou dohodou 
stanovit výjimky z článků 11 až 15 (Určení 
použitelných právních předpisů)
uvedeného nařízení a považovat 
zaměstnance ESÚS za takovouto kategorii 
osob.

(27) Členské státy by měly dále využít 
možností, které stanovuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, v zájmu určitých osob nebo 
kategorií osob vzájemnou dohodou 
stanovit výjimky z určení použitelných 
právních předpisů podle tohoto nařízení 
a považovat zaměstnance ESÚS za 
takovouto kategorii osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mělo by být upřesněno, že úmluva, a 
nikoli – vzhledem k významu této otázky –
stanovy, by měla určit opatření pro 
odpovědnost členů v případě ESÚS 
s omezenou odpovědností.

(28) Vzhledem k důležitosti opatření by 
mělo být upřesněno, že úmluva, a nikoli 
stanovy, by měla určit opatření pro 
odpovědnost členů v případě ESÚS 
s omezenou odpovědností.
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) ESÚS, jejichž členové mají omezenou 
odpovědnost, by měla být jasněji odlišena 
od těch, jejichž členové mají neomezenou 
odpovědnost. Dále, aby mohla ESÚS, 
jejichž členové mají omezenou 
odpovědnost, provádět činnosti, které by 
mohly vytvářet dluh, měly by mít členské 
státy možnost požadovat, aby taková ESÚS 
uzavřela vhodné pojištění za účelem krytí 
rizik, která jsou specifická pro činnosti 
daného ESÚS.

(31) ESÚS, jejichž členové mají omezenou 
odpovědnost, by měla být jasněji odlišena 
od těch, jejichž členové mají neomezenou 
odpovědnost. Dále, aby mohla ESÚS, 
jejichž členové mají omezenou 
odpovědnost, provádět činnosti, které by 
mohly vytvářet dluh, měly by mít členské 
státy možnost požadovat, aby taková ESÚS 
uzavřela vhodné pojištění nebo aby se na 
ně vztahovala odpovídající finanční 
záruka za účelem krytí rizik, která jsou 
specifická pro činnosti daného ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Měl by být stanoven nový termín pro 
příští zprávu. V souladu s posunem Komise 
k tvorbě politik podložené fakty by se měla 
tato zpráva zabývat hlavními otázkami 
hodnocení, včetně účelnosti, efektivnosti, 
evropské přidané hodnoty, významnosti 
a udržitelnosti. Rovněž je třeba upřesnit, že 
s ohledem na čl. 307 první pododstavec 
Smlouvy by tato zpráva měla být rovněž 
předána Výboru regionů.

(33) Měl by být stanoven nový termín pro 
příští zprávu. V souladu s posunem Komise 
k tvorbě politik podložené fakty by se měla 
tato zpráva zabývat hlavními otázkami 
hodnocení, včetně účelnosti, efektivnosti, 
evropské přidané hodnoty, významnosti 
a udržitelnosti. Účelností se rozumí rovněž 
snahy v rámci různých útvarů Komise 
a mezi Komisí a jinými institucemi, 
například Evropskou službou pro vnější 
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činnost, šířit povědomí o nástroji ESÚS.
Rovněž je třeba upřesnit, že s ohledem na 
čl. 307 první pododstavec Smlouvy by tato 
zpráva měla být rovněž předána Výboru 
regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je třeba upřesnit, že stávající ESÚS 
nejsou povinna sladit úmluvu a stanovy se 
změnami provedenými v nařízení o ESÚS.

(34) Je třeba upřesnit, že stávající ESÚS 
nemusí sladit úmluvu a stanovy se 
změnami provedenými v nařízení o ESÚS.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Za účelem úpravy stávajících 
vnitrostátních pravidel tak, aby bylo toto 
nařízení provedeno dříve, než budou muset 
být Komisi předloženy programy spadající 
pod cíl Evropské územní spolupráce, mělo 
by být datum použitelnosti stanoveno na 6
měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

(36) Za účelem úpravy stávajících 
vnitrostátních pravidel tak, aby bylo toto 
nařízení provedeno dříve, než budou muset 
být Komisi předloženy programy spadající 
pod cíl Evropské územní spolupráce, mělo 
by být datum použitelnosti tohoto nařízení
stanoveno na šest měsíců ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Při úpravě 
svých stávajících vnitrostátních pravidel 
by členské státy měly zajistit, aby byly 
určeny příslušné orgány odpovědné za 
schvalování ESÚS a aby, v souladu se 
svými právními a správními opatřeními, 
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byly tyto orgány také orgány odpovědnými 
za přijetí oznámení v souladu s článkem 4 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Nejpozději do 1. srpna 2018 by měla 
Komise vypracovat zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení, v níž posoudí účelnost, 
efektivnost, významnost, evropskou 
přidanou hodnotu a prostor pro další 
zjednodušení tohoto nařízení, a předložit 
ji Evropskému parlamentu, Radě 
a Výboru regionů. Tato zpráva by měla 
být vypracována na základě náležité 
konzultace včetně konzultace s odborníky. 
Komise by měla být zmocněna k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci, kterými se 
stanoví seznam ukazatelů pro použití při 
hodnocení uplatňování tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem ESÚS je usnadnit a podporovat 
územní spolupráci, včetně jednoho nebo 

2. Cílem ESÚS je usnadnit a podporovat 
především územní spolupráci, včetně 
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více typů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce, mezi jeho 
členy, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1, za 
účelem posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti.“

jednoho nebo více typů přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce, 
mezi jeho členy, jak je uvedeno v čl. 3 
odst. 1, za účelem posílení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podniky pověřené poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu 
v souladu s platným vnitrostátním právem 
či právem Unie.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Po oznámení případného budoucího 
člena podle odstavce 2 dotčený členský stát 
s ohledem na svoji ústavní strukturu 
schválí úmluvu a účast případného 
budoucího člena v ESÚS, ledaže shledá, že 
tato účast není v souladu s tímto nařízením, 

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

a) shledá, že tato účast či úmluva není 
v souladu s:
i) tímto nařízením; 
ii) jiným právním předpisem Unie 
týkajícím se jednání a činností ESÚS; 
nebo
iii) vnitrostátním právním předpisem 
týkajícím se působnosti a pravomocí 
případného budoucího člena;
b) se domnívá, že taková účast není 
opodstatněná z důvodů veřejného zájmu 
nebo veřejné politiky příslušného 
členského státu; nebo
c) se domnívá, že stanovy nejsou 
v souladu s úmluvou.
V případě neschválení vydá členský stát 
prohlášení, v němž uvede své důvody 
k odepření schválení a případně navrhne 
nezbytné změny úmluvy.

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

Členský stát musí dospět k rozhodnutí ve 
lhůtě šesti měsíců ode dne doručení 
oznámení v souladu s odstavcem 2. Pokud 
ve stanovené lhůtě členský stát, který 
obdržel oznámení, nevznese žádné 
námitky, považuje se úmluva za 
schválenou. Avšak členský stát, v němž se 
bude nacházet plánované statutární sídlo 
ESÚS, formálně schválí úmluvu dříve, 
než bude moci být ESÚS vytvořen.
Jakákoliv žádost o doplňující informace 
od členského státu lhůtu přeruší. Doba 
přerušení bude započata dnem 
následujícím po dni, kdy členský stát 
odeslal své připomínky případnému 
budoucímu členovi, a potrvá až do doby, 
kdy případný budoucí člen na připomínky 
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odpoví. K přerušení lhůty však nedojde, 
pokud případný budoucí člen předložil 
odpověď na připomínky členského státu 
do deseti pracovních dnů poté, co 
započala doba přerušení.

Při rozhodování o účasti případného 
budoucího člena v ESÚS mohou členské 
státy uplatňovat svá vnitrostátní pravidla.“

Při rozhodování o účasti případného 
budoucího člena v ESÚS mohou členské 
státy uplatňovat svá vnitrostátní pravidla.“

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Shromáždění ESÚS uvedené v čl. 10 odst. 
1 písm. a) však může stanovit podmínky 
používání určitého prvku infrastruktury, 
kterou ESÚS spravuje, a to včetně tarifů a 
poplatků, které budou uživatelé platit.“

„Shromáždění ESÚS uvedené v čl. 10 
odst. 1 písm. a) však v souladu s platným 
vnitrostátním právem nebo právem Unie 
může stanovit podmínky používání 
určitého prvku infrastruktury, kterou ESÚS 
spravuje, nebo podmínky, za nichž se 
poskytuje služba obecného hospodářského 
zájmu, a to včetně tarifů a poplatků, které 
budou uživatelé platit.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Joachim Zeller
Kompromisní pozměňovací návrh
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Úmluva stanoví: „2. Úmluva stanoví:
a) název ESÚS a jeho sídlo; a) název ESÚS a jeho sídlo;
b) rozsah území, na němž může ESÚS plnit 
své úkoly;

b) rozsah území, na němž může ESÚS plnit 
své úkoly;

c) cíl a úkoly ESÚS; c) cíl a úkoly ESÚS;
d) dobu jeho trvání a podmínky, kterými se 
řídí jeho rozpuštění;

d) dobu trvání ESÚS a podmínky, kterými 
se řídí jeho rozpuštění;

e) seznam členů; e) seznam členů ESÚS;
ea) seznam orgánů ESÚS a jejich 
příslušných pravomocí;

f) zvláštní právo Unie nebo vnitrostátní 
právo rozhodné pro výklad a prosazování 
úmluvy;

f) platné právo Unie a vnitrostátní právo 
členského státu, v němž má ESÚS 
statutární sídlo pro účely výkladu
a prosazování úmluvy;
fa) platné právo Unie a vnitrostátní právo 
členského státu či členských států, kde
statutární orgány ESÚS jednají;

g) případná opatření pro účast členů ze 
třetích zemí nebo zámořských území;

g) případná opatření pro účast členů ze 
třetích zemí nebo ZZÚ, včetně stanovení 
rozhodného práva, pokud ESÚS plní 
úkoly ve třetích zemích či v ZZÚ;

h) zvláštní právo Unie nebo vnitrostátní 
právo rozhodné pro činnosti ESÚS, 
přičemž v druhém případě se může jednat 
o právo členského státu, v němž statutární 
orgány vykonávají své pravomoci nebo 
v němž ESÚS vykonává své činnosti;

h) platné právo Unie a vnitrostátní právo, 
jež se přímo týkají činností ESÚS 
prováděných v rámci úkolů stanovených 
v úmluvě;

i) pravidla použitelná pro zaměstnance 
ESÚS, jakož i zásady pro opatření týkající 
se personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců;

i) pravidla použitelná pro zaměstnance 
ESÚS, jakož i zásady pro opatření týkající 
se personálního řízení a způsobů náboru 
zaměstnanců;

j) v případě ESÚS s omezenou 
odpovědností opatření pro odpovědnost 
členů v souladu s čl. 12 odst. 3;

j) opatření pro odpovědnost ESÚS a jeho
členů v souladu s článkem 12;

k) vhodná ujednání o vzájemném uznávání, 
včetně pro účely finanční kontroly řízení 
veřejných finančních prostředků; a

k) vhodná ujednání o vzájemném uznávání, 
včetně pro účely finanční kontroly řízení 
veřejných finančních prostředků; a

l) postupy pro změnu úmluvy, včetně 
souladu s povinnostmi stanovenými 
v článcích 4 a 5.

l) postupy pro přijetí statutů a změny
úmluvy, včetně souladu s povinnostmi 
stanovenými v článcích 4 a 5.
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Informace podle písmene b) však nejsou 
vyžadovány, pokud ESÚS řídí pouze 
program spolupráce nebo jeho část v rámci 
politiky soudržnosti Evropské unie nebo 
pokud se ESÚS týká meziregionální 
spolupráce nebo sítí.

Pokud se úkoly ESÚS týkají pouze řízení 
programu spolupráce nebo jeho části
v rámci nařízení č. ... [EÚS] nebo pokud 
se ESÚS týká meziregionální spolupráce 
nebo sítí, nejsou informace podle odst. 2 
písm. b) vyžadovány.

V souladu s písmenem i) se na 
zaměstnance ESÚS vztahují pravidla: 

vypouští se

a) členského státu, v němž má ESÚS 
sídlo; 
b) členského státu, v němž se zaměstnanci 
ESÚS skutečně nachází; nebo 
c) členského státu, jehož je zaměstnanec 
státním příslušníkem.
V zájmu umožnění rovného zacházení se 
všemi zaměstnanci, kteří pracují na 
stejném místě, mohou být vnitrostátní 
předpisy a pravidla, ať již veřejného nebo 
soukromého práva, předmětem dalších 
pravidel ad hoc stanovených ESÚS.“

Or. en


