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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PŘEDLOŽIL: Pan Van Nistelrooij (PPE) Výbor pro regionální 
rozvoj 
„Rozšíření regionální a místní spolupráce na základě propagace regionální politiky EU 
v celosvětovém měřítku“ rozpočtová položka 13 03 23

POZNÁMKY:
Cílem je pokračovat a rozšířit pilotní projekt „Rozšíření regionální a místní spolupráce na 
základě propagace regionální politiky EU v celosvětovém měřítku“, který byl zahájen 
v roce 2009.

ODŮVODNĚNÍ:
Mezinárodní rozměr politiky soudržnosti během roku 2009 a na začátku roku 2010 značně 
vyspěl, a to zejména díky dodatečným příležitostem, které poskytují zdroje z pilotního 
projektu EP. Počáteční pilotní projekt byl uskutečněn se značným úspěchem a z tohoto 
důvodu si výbor REGI přeje v něm pokračovat, rozšířit jeho působnost a více jej zacílit na 
oblast rozvoje regionální správy, na vzdělávací programy na místě zaměřené na vytváření 
politik a strategické plánování i na procesní otázky související s kontrolními mechanismy a 
řádným finančním řízením.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PŘEDLOŽILI: členové skupiny Verts/ALE z Výboru pro 
regionální rozvoj
Znalost strategie pro makroregiony

POZNÁMKY:
Strategie pro makroregiony vytvořená pro oblast Baltského moře vymezuje inovační rámec 
pro zlepšení evropské integrace za přispění evropských spádových oblastí. Vznikají další 
projekty: Dunaj, Alpy, Západní středomoří, Atlantický oblouk.

Cílem je lépe informovat o zkušenostech z projektu „Baltské moře“, aby z nich bylo možné 
čerpat i v případě dalších projektů, které by následně mohly být začleněny do budoucích 
politik soudržnosti.

Navrhované činnosti: 

1) Uspořádat akci v oblasti Baltského moře, a představit tak všem 
evropským regionům, které o to projeví zájem, postup přijatý v 
oblasti Baltského moře a zásady takového postupu v případě 
makroregionu.

200 000 EUR

2) Uspořádat v Bruselu seminář určený pro vnitrostátní a regionální 
orgány, které jsou zapojeny do makroregionálního postupu, s cílem 
tyto projekty posílit. 150 000 EUR

3) Vytvořit rámcový dokument o makroregionech a šířit jej.
150 000 EUR
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Pilotní projekt CELKEM: 500 000 EUR

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PŘEDLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Výbor pro regionální rozvoj
Rámec pro pomocná partnerství mezi evropskými regiony s největšími rozdíly 
v ekonomickém rozvoji a hodnotami HDP

POZNÁMKY:
Celková představa projektu:
1) Vytvořit rámec pro dvoustranná partnerství pro předávání osvědčených postupů 
v obchodu a hospodářství od padesáti nejrozvinutějších evropských regionů dvaceti nejméně 
rozvinutým evropským regionům. Statistickým základem pro určení regionů, které se do 
projektů zapojí, je údaj o HDP na hlavu. 
2) Technická pomoc a předávání know-how pro rozvoj hospodářství a obchodu má 
konkrétně podobu poradenství, studijních návštěv, workshopů, vzdělávacích kurzů nebo 
společenských akcí. Mezi klíčová témata budou patřit zejména zkušenosti s využíváním fondů 
EU (regionální fondy, Fond soudržnosti, předvstupní pomoc, rozvoj venkova), účast v 
rámcových výzkumných programech, uskutečňování rozvojových opatření pro malé a střední 
podniky (MSP) a vytváření dynamiky na regionálních trzích práce.
3) Mezi cílové skupiny tohoto projektu patří místní orgány, MSP, nevládní organizace, 
občanská sdružení, profesní organizace a sdružení.

Přínos dosažení těchto tří klíčových aspektů:
– Vytvoření nových sesterských regionů, které přispěje k účinnosti regionální politiky a 
politiky soudržnosti EU
– Podpora vhodného využívání stávajících fondů a nástrojů EU ze strany nejméně 
rozvinutých regionů EU
– Zapojení nejrozvinutějších regionů do iniciativ politiky soudržnosti 

Klíčová slova: 
regionální politika EU, strukturální fondy a Fond soudržnosti EU, rozvoj venkova, MSP, 
hospodářská krize

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽILI: členové skupiny Verts/ALE z Výboru pro 
regionální rozvoj
Uplatňování zásady partnerství ve strukturálních fondech

POZNÁMKY:
Uplatňování zásady partnerství ve strukturálních fondech

V souladu s článkem 11 obecného nařízení o strukturálních fondech, musí být partneři 
zapojeni do přípravy, provádění, sledování a hodnocení programů strukturálních fondů. 
Zkušenosti ukazují, že celkově se uplatňování zásady partnerství v minulých letech 
pravděpodobně zlepšilo. Některé překážky, které se mezi jednotlivými zeměmi a často i 
v rámci jedné země liší, však stále přetrvávají. 
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Cílem pilotního projektu je zahájit výměnu zkušeností o uplatňování zásady partnerství, o 
překážkách a problémech, které jejímu uplatňování brání, a vytvoření kodexu osvědčených 
postupů. Zvláštní pozornost by měla být věnována zkušenostem, které nabyli ekonomičtí a 
sociální partneři a další subjekty zastupující občanskou společnost, partneři v oblasti 
životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a 
mužů.

Probíraná témata:
- Plán konzultací / účasti týkající se programování, uplatňování a hodnocení, který 

bude vytvořen již od počátku a jeho cíle budou dohodnuty s vhodnými partnery;
- Jakým způsobem zohledňují příslušné orgány (zejména monitorovací a řídící 

výbory) zásadu partnerství ve svých návrzích a zprávách?
- Technická pomoc ve všech operačních programech musí být k dispozici všem 

partnerům za účelem budování kapacit, koordinace a reprezentace, aby mohli plnit 
svou úlohu;

- Partneři musí získat odpovědnost za postupy výběru vlastních členů do řídícího 
výboru a dalších poradních orgánů na základě zájmu, reprezentativnosti a 
otevřenosti vůči novým, obětavým a inovativním aktérům;

- Partneři musí být již od počátku zapojeni do stanovování kritérií pro výběr 
projektů;

- Partnerství musí být kritériem pro projekty financované z fondů;
- Specifické zkušenosti v nadnárodním partnerství;

Aktivity: 
- workshopy a semináře, 
- vytvoření „kodexu osvědčených postupů“, 
- zahájení sítě „regionů excelence v partnerství“ 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Výbor pro regionální rozvoj
Celoevropská platforma dovedností a excelence pro evropské regiony včetně 
makroregionů (Dunajského a Baltského) pro rozvoj strukturálních fondů EU a Fondu 
soudržnosti EU

POZNÁMKY:
Celková představa projektu:
1) Vytvořit společnou platformu, která poskytne přístup k regionálním dovednostem.
2) Vytvořit mapy dovedností, které poskytují přehled projektů jednotlivých regionů (včetně 
makroregionů) v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
3) Podpořit zlepšení a rozvoj nových řešení pro využívání dovedností a projektových 
informací a podpořit vytváření sítí.

Přínos dosažení těchto tří klíčových aspektů:
– Bude snadnější navázat novou spolupráci mezi regiony, protože dovednosti budou 
viditelnější a dostupnější.
– Bude možné zlepšit strategické rozhodování v politice EU, regionální politice, obchodních 
a nevládních organizacích, protože budou poskytovány lepší informace o dovednostech a 
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výsledcích projektů.
– Díky lepšímu přístupu pro průmyslové subjekty bude možné podpořit komerční využití 
výsledků projektů.
– Lokalizace může být účinnější, protože bude založena na viditelných dovednostech.
– Posílení transparentnosti regionální politiky EU a jejího financování

Klíčová slova: 
regionální politika EU, strukturální fondy a Fond soudržnosti EU, Baltská a Dunajská 
strategie, maďarské předsednictví EU v roce 2011, regionální a hospodářský rozvoj, 
transparentnost 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽIL: ELIE HOARAU
Pilotní projekt – Program rozvoje obnovitelných zdrojů energie v nejvzdálenějších 
regionech

POZNÁMKY:
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a výzkum nových forem obnovitelných zdrojů energie 
v nejvzdálenějších regionech se může stát významným přínosem pro celou Evropskou unii. 

Pro energetiku v nejvzdálenějších regionech je typická naprostá izolace energetických 
systémů (která je ještě kritičtější v ostrovních regionech), jejich menší rozměr, pokud jde o 
dodávky, a silná závislost na jediném zdroji fosilní energie. Tato zvláštní situace ještě zvyšuje 
velkou zranitelnost těchto území v porovnání s kontinentálními oblastmi a odůvodňuje 
konkrétní pilotní zásah Společenství v této oblasti. 

Změny klimatu budou mít také rozhodně za následek zvýšení cen produkce tradiční energie 
založené na fosilních zdrojích a zvýšení nejistoty, pokud jde o podmínky dodávek. A dále, 
přestože je liberalizace trhů s elektřinou a plynem přínosná pro vytvoření jednotného trhu 
v této oblasti, nejvzdálenější regiony z ní vzhledem ke zvláštnostem svých trhů prospěch mít 
nebudou. 

Nejvzdálenější regiony představují velký potenciál, pokud jde o obnovitelné zdroje energie, 
protože se v nich nachází významné přírodní bohatství (vítr, příliv a odliv, slunce, sopky...) a 
podporují dodávky čisté energie tím, že snižují spotřebu a závislost na fosilních palivech. 
Vzhledem k tomu, že projekty, které se mají v nejvzdálenějších regionech uskutečnit, jsou 
strategicky významné a náklady na ně jsou obrovské, vyžaduje rozvoj tohoto potenciálu nejen 
stálou finanční podporu Společenství, ale také zahájení špičkového pilotního projektu, který 
umožní uskutečňovat tento typ rozvoje v mnoha dalších evropských regionech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽIL: ELIE HOARAU
Pilotní projekt – Program rozvoje filtrů osázených rákosem v ostrovních oblastech

POZNÁMKY:
Otázka čištění odpadních vod z domácností, která je problematická i v kontinentálních 
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venkovských oblastech, je v neurbanizovaných oblastech nejvzdálenějších regionů téměř 
nepřekonatelně komplikovaná.
Pokud jde o čištění odpadních vod ve společenstvích čítajících méně než 2000 obyvatel, byla 
dosud k dispozici pouze neuspokojivá řešení. Malé čističky odpadních vod fungující na bázi 
aktivovaného kalu mohou teoreticky vyprodukovat velmi kvalitní odpadní vodu, avšak za 
cenu komplexního využívání, které vede k opotřebení elektromechanického zařízení, které je 
třeba nahrazovat, a také za cenu pravidelného zpracovávání významného objemu 
vyprodukovaného kalu.
Jímky na všechny typy odpadních vod nemohou z důvodu efektivity organického materiálu, 
která ani v tom nejlepším případě nepřekročí 50 %, samy o sobě vyprodukovat dostatečně 
kvalitní odpadní vodu, aniž by došlo k dodatečné aerobní úpravě. Navíc je třeba pravidelně 
odstraňovat kaly (nazývané obsah žump), jakmile zabírají 50 % celkového objemu. Obsah 
žump musí být vyvezen do větších čističek, v nichž dojde k jeho další úpravě, aby se omezil 
jeho dopad na životní prostředí, avšak za cenu toho, že v dané čističce dojde ke zvýšení 
objemu obvyklé produkce kalu. 
Je důležité, aby se v nejvzdálenějších a ostrovních regionech zvýšil zájem o filtry osázené 
rákosem, které nabízejí nejlepší poměr mezi výkonem a provozními výdaji.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽIL: László Surján (PPE) jménem Výboru pro 
regionální rozvoj 
Směrem ke společné regionální identitě a smíření národů v Dunajském makroregionu

POZNÁMKY: 
S cílem zdůraznit společnou regionální identitu národů žijících v Dunajském makroregionu je 
třeba pořádat vzdělávací programy a semináře pro mládež. Tyto programy přispějí 
prostřednictvím občanského vzdělávání a příležitostem ke kulturním výměnám k postupnému 
vytváření udržitelné evropské budoucnosti zaměřené na soužití jednotlivých národů. Pilotní 
projekt by tedy měl podporovat sociální a hospodářskou stabilitu dotčených regionů a 
zahrnovat zejména akce na podporu soudržnosti jednotlivých společenství a ke zdůraznění 
přínosu nadnárodní spolupráce. 
Způsobilými oblastmi bude Dunajský makroregion a v souladu s evropskou politikou 
sousedství také sousední země. Aby byly programy způsobilé k financování, musí se jich 
účastnit alespoň tři členské státy z tohoto regionu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽILA: Paní Manescu (ALDE), Výbor pro regionální 
rozvoj

Program odborného vzdělávání a mobility pro místní a regionální subjekty zapojené do 
provádění programů politiky soudržnosti

POZNÁMKY:
Nedostatek účinného odborného vzdělávání na místě pro místní orgány a zaměstnance 
odpovědné za správu finančních prostředků EU je hlavní příčinou procesních chyb, špatné 
kontroly a nízké míry absorpce. Vytvoření sítě školitelů, kteří budou pracovat na místě, zvýší 
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účinnost této politiky a její nákladovou efektivitu.

Aby poskytl pomoc a podporu místním subjektům v EU zapojeným do uskutečňování 
programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti – zejména v nových členských státech –
měl by EP navrhnout program odborného vzdělávání a mobility, který by těmto subjektům 
umožnil zlepšit jejich dovednosti při vedení programů a výměnu osvědčených postupů a 
nápadů ohledně problémů, s nimiž se pravidelně setkávají. Tím by se zlepšila celková správa 
a budování institucionálních kapacit pro řízení programů a územních politik.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽILI: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith 
Herczog, Kalfin Ivailo, Victor Boştinaru

Položka 13 03 26 – Přípravná akce: Podpora spolupráce v Dunajském regionu 

Položka 13 03 27 – Pilotní projekt: Podpora spolupráce v Dunajském regionu

POZNÁMKY:
Evropská rada dne 19. června 2009 formálně požádala Evropskou komisi, aby do konce roku 
2010 předložila strategii EU pro Dunajský region. Tato strategie bude zahájena na začátku 
roku 2011 v rámci maďarského předsednictví Evropské unie. Strategie bude doplněna akčním 
plánem, který bude soustavně rozvíjen a aktualizován s ohledem na návrhy členských států. 
Tento pilotní projekt a přípravná akce jsou nutné k budování nezbytných kapacit, aby se 
zajistilo správné řízení při uskutečňování strategie EU pro Dunajský region.

Strategie EU pro Dunajský region by měla být uskutečňována s využitím všech dostupných 
zdrojů financování – Evropské unie, jejích členských států a mezinárodních finančních 
institucí, jakož i soukromého kapitálu. Těžištěm by měly být lepší a účinnější způsoby, jak 
koordinovat různé nástroje financování. 

Finanční prostředky jsou určeny na financování činností v souvislosti s Dunajským regionem:
– posílení dunajské identity prostřednictvím odborného vzdělávání a zlepšení správy,
– zlepšení sociální a hospodářské konkurenceschopnosti regionu,
– zapojení sousedních zemí do využívání plného dynamického potenciálu Dunajského 
regionu v politikách, jako jsou: vnitrozemská plavba, doprava, propojitelnost, životní 
prostředí a energetika, by pomohlo při řešení společných problémů / obav zemí ležících podél 
Dunaje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PŘEDLOŽIL: Tamás DEUTSCH, Výbor pro regionální rozvoj
Mechanismus regionální spolupráce mezi mládeží ve střední a jihovýchodní Evropě 

POZNÁMKY:
Celková představa projektu:
1) Posílení regionálního integračního procesu kandidátských a potenciálně 
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kandidátských zemí pro přistoupení k EU prostřednictvím vytváření partnerství a podpory 
účasti mládeže
2) Vytvoření stálé regionální občanské instituce pro spolupráci a výměny, do níž by byli 
zapojeni mladí občané zemí západního Balkánu a jihovýchodní Evropy, jakož i 
středoevropských členských států EU
3) Uskutečňování společných projektů v oblasti vědy, vzdělávání, lidských práv, jazyků, 
kultury a sportu s cílem vytvořit v zúčastněných regionech pevné sítě
4) Institucionalizace přeshraničních iniciativ v regionu se zapojením mladých občanů

Přínos dosažení těchto tří klíčových aspektů:
– Hlubší vzájemné porozumění společenství ovlivněných rozšířením EU a integračním 
procesem 
– Příprava strategické spolupráce v oblastech společných politik EU, které budou 
uskutečněny v rámci úzké budoucí spolupráce
– Stanovení konkrétní regionální agendy pro veřejné zapojení evropské mládeže do 
integračního procesu EU

Klíčová slova: 
regionální politika EU, politika ve věci mládeže, účast veřejnosti, rozšíření EU, regionální a 
hospodářský rozvoj, jednota v rozmanitosti


