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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde 
o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství
(KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0382),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 162 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0095/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru 
(A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé 
i výdaje na nahrazení stávajících domů 
nově postavenými domy.

(4) Bez ohledu na to, zda tato společenství 
žijí v městských či venkovských oblastech, 
by měly být z důvodu velmi špatné kvality 
jejich životních podmínek způsobilé 
i výdaje na rekonstrukci a na nahrazení 
stávajících domů, a to i nově postavenými 
domy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu i) se výdaje omezí na jednu z těchto 
intervencí:

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu i) a ii) se výdaje omezí na následující  
intervence:

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu ii) mohou intervence zahrnovat 
nahrazení stávajícího bydlení nově 
postavenými domy.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu ii) mohou intervence zahrnovat 
rekonstrukci a nahrazení stávajícího 
bydlení.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současná celosvětová hospodářská krize představuje pro Evropskou unii velkou výzvu 
a vyžaduje rychlou, pružnou a účinnou reakci s ohledem na její politiky. Politika soudržnosti 
EU, která má na programové období 2007–2013 k dispozici celkové finanční zdroje ve výši 
347 miliard EUR, je největším investorem do reálné ekonomiky, pomáhá Evropě a jejím 
regionům vzpamatovat se z krize a obnovit důvěru a optimismus. 

V listopadu minulého roku předložila Evropská komise komplexní Plán evropské 
hospodářské obnovy, ve kterém hraje politika soudržnosti významnou úlohu. V počáteční fázi 
předložila Komise návrhy na přezkum tří nařízení o strukturálních fondech EU na období 
2007–2013: obecného nařízení, nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF) s obecným cílem podpořit provádění projektů 
a zároveň ochraňovat a vytvářet nová pracovní místa prostřednictvím inteligentních investic. 
Evropský parlament na počátku dubna legislativní balíček schválil a opatření, jež jsou v něm 
uvedena, začala být uplatňována již na konci května. Zpráva o provádění těchto opatření 
přijatých v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy je očekávána v druhém pololetí roku 
2010.  

První změna nařízení o EFRR rozšiřuje rozsah pravidel způsobilosti a umožňuje všem 
členským státům a regionům EU investovat do opatření na zlepšení energetické účinnosti a na 
využití obnovitelné energie v bydlení1 a rozšiřuje využívání paušálních a jednorázových 
částek s cílem zjednodušit vykazování výdajů a zavést systém úhrad, který bude více založen 
na výsledcích. 

Dne 22. července navrhla Evropská komise novou řadu opatření zaměřených na zjednodušení 
pravidel pro řízení politiky soudržnosti. Tyto změny se vztahují na obecné nařízení o EFRR, 
ESF a Fondu soudržnosti a na nařízení o EFRR.

Nový návrh nařízení o EFRR, jež je předmětem této zprávy, má za cíl rozšířit způsobilost 
intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství v nových členských 
státech.

Návrh Komise

Komise zavedla jednu změnu týkající se stávajícího čl. 7 odst. 2 s cílem umožnit finanční 
podporu EFRR pro intervence do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství 
žijících v nových členských státech (EU-12). Na základě stávajícího nařízení mohou totiž 
intervence do bydlení probíhat pouze v rámci projektů rozvoje měst a formou renovací 
stávajícího bydlení. Vzhledem k tomu, že v nových členských státech žije převážná většina 
těchto marginalizovaných společenství ve venkovských oblastech a v přístřešcích, nemohou 
využívat podpory EFRR  pro nahrazení svých domů velmi špatné kvality. Proto by mohla 
finanční podpora EFRR významně doplňovat stávající podporu Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v této oblasti a také úsilí členských států řešit deprivaci 

                                               
1 Původní verze nařízení poskytovala finanční podporu pro intervence v odvětví bydlení včetně těch, které se 
týkají energetické účinnosti, ovšem pouze v nových členských státech (EU-12).
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a marginalizaci svých zranitelných společenství. Výdaje by měly být omezeny na intervence 
do renovace společných částí existujících bytových domů a do renovace a změny využívání 
stávajících budov, které jsou ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo neziskových 
provozovatelů, na bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy nebo pro osoby se zvláštními 
potřebami.

Tento návrh též konkrétně v bodech odůvodnění odkazuje na romskou populaci jako největší 
marginalizované společenství v Evropě a zároveň uvádí, že z intervencí, jejichž cílovou 
skupinou jsou Romové, by neměly být vyloučeny ani jiné osoby, které se nacházejí v podobné 
sociálně ekonomické situaci.

Současný návrh nenavyšuje prostředky a nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství. 
Umožní novým členským státům používat Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
formou integrovaného přístupu jako doplněk k dalším zdrojům (Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova a vnitrostátní nástroje) za účelem vyřešení otázky bydlení 
marginalizovaných společenství.

Postoj Rady

Rada zavádí pouze drobné úpravy, které jsou zaměřené jen na vyjasnění formulace textu 
navrženého Komisí. Pracovní skupina pro strukturální opatření Rady proto přesně uvedla, že 
způsobilé jsou i výdaje na rekonstrukci stávajících domů a nejenom na jejich nahrazení 
a odstraňuje omezení, které platilo pro nahrazení pouze „nově postavených domů“.  

Hodnocení navrhované revize nařízení o EFRR

Zpravodaj souhlasí s tím, že je nezbytné zabývat se otázkou bydlení marginalizovaných 
společenství v souvislosti se změnou nařízení o EFRR. Vzhledem k tomu, že stávající 
ustanovení nelze uplatňovat na marginalizovaná společenství, jež žijí většinou ve 
venkovských oblastech nových členských států, navrhovaná změna vyplní mezeru v právních 
předpisech s cílem vhodnějším způsobem řešit špatné životní podmínky těchto skupin 
obyvatelstva. 

Toto nové opatření je v souladu se zásadou subsidiarity tak, že rozšiřuje možnosti nových 
členských států, pokud jde o poskytování podpory na intervence do bydlení v případě  
marginalizovaných společenství způsobem, který považují za vhodný, přičemž minimální 
podmínkou pro intervenci je integrovaný přístup.

Zpravodaj velmi vítá navrhovanou změnu nařízení poté, co byl po neformálním trialogu 
s Komisí a Radou oběma stranami ujištěn o obecném uplatňování nových ustanovení, aniž by 
byl dotčen explicitní odkaz na romskou populaci uvedený v bodech odůvodnění nařízení. 
V toto souvislosti s potěšením konstatuje a zdůrazňuje, že je důležité doplnit, že tento odkaz 
nevylučuje jiné osoby, které se nacházejí v podobných sociálně ekonomických podmínkách. 
Uznává skutečnost, že Romové představují největší marginalizované společenství v Evropě. 
Zdůrazňuje však, že existují také jiná společenství, zejména legální přistěhovalci, jejichž 
situaci je třeba řádně řešit, jelikož přistěhovalectví a integrace se staly každodenní součástí 
našeho globalizovaného světa. 
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Zpráva Evropského parlamentu

Přezkum tohoto nařízení bude uskutečněn v souladu s postupem spolurozhodování, který dává 
Evropskému parlamentu a Radě stejná práva a pravomoci na změnu návrhu Komise. 

I když na území některých starých členských států také žijí marginalizovaná společenství, 
kterým mohou stávající ustanovení pomáhat, zpravodaj bere v úvahu skutečnost, že převážná 
většina členských států podporuje návrh Komise ve formě, v jaké je předkládán, a vzhledem 
k tomu, že tato otázka vyžaduje naléhavá opatření, se rozhodl, že souhlasí se všemi změnami 
navrhovanými Radou a nepředkládá žádné nové změny ani dodatky k textu. 

Zpravodaj také žádá, aby Komise do konce roku 2010 vyhodnotila provádění tohoto 
ustanovení.


