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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, 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.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0612/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0335/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
25. dubna 20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. května 20122,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Fond soudržnosti by měl podporovat 
projekty v oblasti dopravní infrastruktury, 
které stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […]/2012 ze 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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dne […], kterým se zřizuje nástroj pro 
propojení Evropy1, o celkové částce XX 
EUR , kterou mohou použít výlučně 
členské státy, jež jsou způsobilé pro 
čerpání prostředků z Fondu soudržnosti, 
přičemž se na tento fond uplatní míra 
spolufinancování. Postup výběru projektů 
by měl probíhat v souladu s cíli a kritérii 
stanovenými v článku [11] nařízení (ES) 
č. […]/2012 [, kterým se zřizuje nástroj 
pro propojení Evropy]; výběr projektů 
způsobilých pro financování se ovšem až 
do 31. prosince 2016 provádí se zřetelem 
na výši prostředků přidělených 
jednotlivým státům, jež byly přeneseny 
z Fondu soudržnosti do nástroje 
pro propojení Evropy.
_____________
1 Úř. věst. ...

Or. en

Odůvodnění

Myšlenku o převedení finančních prostředků z Fondu soudržnosti do nástroje pro propojení 
Evropy je nezbytné v nařízení výslovně uvést, neboť má vliv na výši prostředků přidělených 
jednotlivým státům z Fondu soudržnosti. Bylo by nezbytné zavést tříleté období, po jehož dobu 
jsou částky přidělené na národní úrovni zaručeny, aby měly všechny členské státy možnost 
spustit své projekty za pomoci dostupných nástrojů podpory ze strany Komise. Po tomto 
období by byla uplatňována obvyklá pravidla, jež stanoví nařízení o nástroji pro propojení 
Evropy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Čl. 192 odst. 5 Smlouvy stanoví 
výjimku z obecného pravidla uvedeného 
v čl. 191 odst. 2 Smlouvy. Proto je 
nezbytné do nejvyšší možné míry zajistit, 
aby se škodám předcházelo a aby 
znečišťovatelé museli platit.
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Or. en

Odůvodnění

Podpora z Fondu soudržnosti by měla být v plné výši určena na dosažení jeho hlavních cílů. 
Proto je v první řadě nezbytné předcházet škodám, a to důkladným uplatňováním veškerých 
platných právních předpisů. Nelze-li škodám zabránit, uplatní se zásada „znečišťovatel platí“ 
a prostředky z Fondu soudržnosti se navzdory Smlouvě uplatní pouze v mimořádném případě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropská unie a většina členských 
států jsou smluvními stranami Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, zatímco ve zbývajících 
členských státech probíhá proces 
ratifikace této úmluvy. Je důležité, aby při 
provádění příslušných projektů byla 
v projektových specifikacích zohledněna 
přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením, jak je uvedeno v článku 
9 Úmluvy.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co Evropská unie ratifikuje Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, 
měly by projekty, které získají finanční pomoc EU, zajistit přístupnost pro osoby se 
zdravotním postižením ve větší míře než dříve.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Měla by být stanovena specifická 
ustanovení týkající se druhu činností, které 
mohou být podporovány Fondem 
soudržnosti v rámci tematických cílů 

(5) Měla by být stanovena specifická 
ustanovení týkající se druhu činností, které 
mohou být podporovány Fondem 
soudržnosti v rámci tematických cílů 
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vymezených v nařízení č. (EU) […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Současně by měly být vymezeny a 
vyjasněny výdaje mimo oblast působnosti 
Fondu soudržnosti, včetně výdajů na 
snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních, na něž se vztahuje 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.

vymezených v nařízení č. (EU) […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Současně by měly být vymezeny a 
vyjasněny výdaje mimo oblast působnosti 
Fondu soudržnosti, včetně investic, jejichž 
cílem je snižování emisí skleníkových 
plynů pocházejících z činností, na něž se 
vztahuje příloha 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

Odůvodnění

Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny a dálkové vytápění a chlazení mohou být 
velmi důležitým nástrojem zlepšování výkonnosti, který může přispět k dosažení cílů Evropa 
2020 a ke snížení výdajů, které občané vynakládají na energie. Vyloučení z finanční podpory, 
jak předpokládá tento návrh, by se mělo omezit pouze na spalování v zařízeních, a tím i na 
zdroje emisí skleníkových plynů, což ponechává možnost využití podpory z Fondu soudržnosti 
na zbývající prvky distribuční sítě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) projekty dopravní infrastruktury, jak 
je stanoví nařízení (EU) č. […]/2012 
[, kterým se zřizuje nástroj pro propojení 
Evropy], o celkové částce XX EUR 
v souladu s kritérii v něm stanovenými; 
výběr projektů způsobilých pro 
financování se až do 31. prosince 2016 
provádí se zřetelem na výši prostředků 
přidělených jednotlivým státům z Fondu 
soudržnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 1.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) investice, jejichž cílem je snižování 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z činností, na něž se vztahuje příloha 1
směrnice 2003/87/ES; na činnosti 
prováděné jako pilotní projekty nebo 
projekty, při kterých se využívají výhradně 
obnovitelné zdroje energie, se tato výjimka 
nevztahuje;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bytovou výstavbu. c) bytovou výstavbu s výjimkou výstavby, 
která podporuje energetickou účinnost 
a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti bytové 
výstavby je z hlediska nákladů nejúčinnější způsob, jak dosáhnout cílů Evropa 2020, zejména 
pak v souvislosti s energetickou účinností. Toto opatření ve velké míře přispěje také ke snížení 
výdajů domácností za energie.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3. – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
ve veřejných infrastrukturách;

iii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
ve veřejných infrastrukturách a v odvětví 
bytové výstavby;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 7.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) podporou distribuční sítě vysoce 
účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny a dálkového vytápění a chlazení;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3. – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) ochranou a obnovou biologické 
rozmanitosti, např. prostřednictvím 
ekologických infrastruktur;

iii) ochranou a obnovou biologické 
rozmanitosti, např. prostřednictvím 
ekologických infrastruktur a sítě 
„Natura 2000“;
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Or. en

Odůvodnění

Síť Natura 2000 je v souladu s investiční prioritou nejdůležitějším nástrojem určeným pro 
ochranu a obnovu biologické rozmanitosti.  Podpora z Fondu soudržnosti skýtá pro rozsáhlý 
program obnovy lokalit v rámci sítě Natura 2000 obrovský potenciál.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zlepšováním městského prostředí, 
včetně regenerace dříve zastavěných území 
(brownfields) a snížení znečištění ovzduší;

iv) zlepšováním městského a venkovského 
prostředí, včetně regenerace dříve 
zastavěných území (brownfields) a snížení 
znečištění ovzduší;

Or. en

Odůvodnění

Podpora z Fondu soudržnosti by se měla vztahovat i na venkovské oblasti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) rozvojem nízkouhlíkových dopravních 
systémů šetrnějších k životnímu prostředí 
včetně podpory udržitelné městské
mobility;

ii) rozvojem nízkouhlíkových dopravních 
systémů šetrnějších k životnímu prostředí
včetně podpory udržitelné a dostupné 
veřejné mobility;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.



PE486.124v01-00 12/16 PR\897482CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3. – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) rozvojem komplexních, vysoce 
kvalitních a interoperabilních železničních 
systémů;

iii) rozvojem komplexních, vysoce 
kvalitních, dostupných a interoperabilních 
železničních systémů;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise týkající se Fondu soudržnosti 

Komise v rámci legislativního balíčku politiky soudržnosti navrhuje, aby byl Fond 
soudržnosti součástí nově vytvořených fondů společného strategického rámce. K těmto 
fondům patří Strukturální fondy, zmiňovaný Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond 
a Evropský námořní a rybářský fond.  Na všechny tyto fondy se budou v řadě oblastí 
programování a finančního řízení vztahovat společná ustanovení. Mimoto se stejně jako 
ve stávajícím programovém období bude na Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF) nadále vztahovat řada společných zvláštních 
pravidel týkajících se programování, řízení a monitorování.  

Ačkoli Komise pro tyto fondy navrhuje nový rámec, oblast působnosti a specifické cíle Fondu 
soudržnosti se oproti současnému programovému období nijak významně nezměnily1.

Komise ve svém návrhu nařízení, kterým se stanoví společná ustanovení pro všechny fondy, 
jež nahradí současné obecné nařízení, navrhuje, aby tyto fondy měly odlišnou skladbu úkolů 
a cílů a všechny je podřizuje cíli investic v oblasti růstu a zaměstnanosti, tak aby přispěly 
ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Fond soudržnosti 
přispěje k dosažení tohoto cíle tím, že bude podporovat členské státy, jejichž hrubý národní 
důchod (HND) na obyvatele je menší než 90 % průměrného HND na obyvatele EU-27. Oblast 
působnosti Fondu soudržnosti se bude nicméně i nadále zaměřovat na poskytování finanční 
pomoci na projekty v odvětví životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní 
infrastruktury, přičemž bude současně zajišťovat odpovídající rovnováhu s přihlédnutím 
ke specifickým potřebám každého členského státu z hlediska investic a infrastruktury (článek 
2 návrhu nařízení o Fondu soudržnosti).

Rozsah podpory je ovšem mírně pozměněný, neboť čl. 2 odst. 2 návrhu nařízení o Fondu 
soudržnosti pozměňuje případy vyloučení podpory tím, že doplňuje snižování emisí 
skleníkových plynů v zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 2003/87/ES. Odkazy na úroky 
z dlužných částek, nákup pozemků za částku přesahující 10 % celkových způsobilých výdajů 
na danou operaci a odečitatelnou daň z přidané hodnoty, kterou v současnosti stanoví čl. 3 
písm. a), b) a e) „obecného nařízení“, jsou nyní uvedeny v čl. 59 odst. 3 nařízení o společných 
ustanoveních, které je společným ustanovením platným pro všechny fondy SSR.

Jeden z nových prvků oproti stávajícímu nařízení spočívá v článku 3 návrhu nařízení o Fondu 
soudržnosti, který stanoví, že v souladu se zásadou tematického zaměření uvedenou v článku 
16 nařízení o společných ustanoveních podporuje Fond soudržnosti investiční priority v rámci 
výše vymezené oblasti působnosti a tematických cílů stanovených v článku 9 nařízení 
o společných ustanoveních, zejména pak:

                                               
1 Je nutné poznamenat, že návrh Komise, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, 
vyčleňuje na Fond soudržnosti částku 68,7 miliard EUR, včetně 10 miliard EUR vyčleněných na nástroj pro 
propojení Evropy.
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a) podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;
b) podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
c) ochranu životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů;
d) podporování udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách; a dále
e) posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

Všechny tyto cíle budou následně rozděleny do podskupin podle investičních priorit  
uvedených u každého z těchto cílů.

Nyní existuje výslovné ustanovení, jehož prostřednictvím se má podpořit posilování 
institucionálních kapacit, neboť je to v oblasti politiky soudržnosti s ohledem na rozsah a 
význam projektů, které mají být podpořeny, považováno za velmi nutné1. 

Podobně jako v případě stávajícího přechodného systému stanoveného čl. 8 odst. 3 obecného 
nařízení stanoví nařízení o společných ustanoveních, že ty členské státy, které jsou v roce 
2012 způsobilé čerpat prostředky z Fondu soudržnosti a jejichž jmenovitý hrubý národní 
důchod přesahuje 90 % průměrného hrubého národního důchodu EU-27, získají přechodně 
prostředky z Fondu soudržnosti, a to případ od případu.

Ustanovení o podmíněnosti obsažená v článku 4 obecného nařízení jsou nyní součástí nařízení 
o společných ustanoveních (hlava II, kapitoly III a IV).

Návrh nařízení o Fondu soudržnosti obsahuje ve srovnání s nařízením platným v současnosti 
další nové prvky. V souvislosti se snahou o postup, který je více orientovaný na výsledky, 
jímž má být zajištěno, že programy politiky soudržnosti se budou opírat o výsledky, se snahou 
o účinné uplatňování prostředků z fondů, a jako v případě Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, zavádí Komise společné ukazatele pro Fond soudržnosti (článek 4 a příloha návrhu 
nařízení o Fondu soudržnosti), aby bylo možné posoudit pokrok při provádění programu, 
pokud jde o dosažení cílů (čl. 24 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních).

Navrhované pozměňovací návrhy 

Oblast působnosti Fondu soudržnosti (článek 2 návrhu nařízení o Fondu soudržnosti) by měla 
být rozšířena tak, aby zahrnovala podporu energetické účinnosti a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů v oblasti bytové výstavby, která se již předpokládá v oblasti veřejných 
infrastruktur. 

Hlavním důvodem je skutečnost, že podle posledních dostupných údajů, včetně údajů 
Evropské komise by EU se současnými hodnotami nedosáhla do roku 2020 ani poloviny 
stanoveného cíle zvýšení energetické účinnosti o 20%. Podpora z Fondu soudržnosti pro 
takové investice by byla nákladově nejefektivnější cestou, jak dosáhnout cílů strategie Evropa 
2020.

                                               
1 Kromě toho čl. 14 písm. e) a i) nařízení o společných ustanoveních uvádí, že partnerská smlouva stanoví 
opatření pro zajištění účinného uplatňování fondů SSR, včetně posouzení toho, zda je nutné posílit 
administrativní kapacity orgánů, a popřípadě příjemců.
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Navíc by byla prospěšná pro životní prostředí, přímo nebo nepřímo zúčastněné malé a střední 
podniky, a tím i pro vytváření nových pracovních míst a v neposlední řadě pro občany, pokud 
jde o jejich výdaje na energii. Zároveň by úspory energie a zvýšené využívání energie 
z obnovitelných zdrojů pomohlo příslušným členským státům zabezpečit dodávky energie.

Takové opatření by bylo přínosné zejména pro regiony, které by vzhledem k různým kriteriím 
způsobilosti, která stanoví Evropský fond pro regionální rozvoj, měly pro zmíněné účely 
možnost získat zvláštní finanční podporu.  

Komise rovněž navrhuje vyloučit z financování „snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních spadajících do působnosti směrnice 2003/87/ES“; Toto všeobecné vyloučení 
zařízení spadajících do systému EU pro obchodování s emisemi z financování znamená, že 
možnost získat podporu EU by neměly ani podniky provozující zařízení dálkového vytápění a 
chlazení a zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Taková zařízení jsou v současné době způsobilá pro financování z Fondu soudržnosti (a 
rovněž  z Evropského fondu pro regionální rozvoj), neboť mají velmi pozitivní dopad na 
životní prostředí, vzhledem ke své energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů, a tím také na snižování emisí a zabezpečování dodávek energie. Stále mají velký 
potenciál pro další rozvoj a mohou mít silný pozitivní dopad na cíle EU v oblasti energie a 
klimatu. 

S ohledem na význam podniků provozujících zařízení dálkového vytápění a zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v členských státech Fondu soudržnosti a vzhledem 
k institucionálnímu cíli Fondu soudržnosti podporovat investice související s životním 
prostředím a přechod na nízkouhlíkové hospodářství by se zmíněné vyloučení z finanční 
podpory mělo omezit pouze na spalování v takových zařízeních, a tím i na zdroje emisí 
skleníkových plynů, což ponechává možnost využití podpory z Fondu soudržnosti zbývající 
prvky distribuční sítě.

Na zařízení dálkového vytápění a chlazení a zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny o výkonu do 20 MW by se nevztahovala žádná omezení podpory, stejně jako na 
zařízení zřízená jako pilotní projekty nebo zařízení, která využívají pouze energii z 
obnovitelných zdrojů.

Návrh Komise na převedení částky 10 000 000 000 EUR z Fondu soudržnosti na nástroj pro 
propojení Evropy, jehož účelem je podporovat projekty dopravní infrastruktury by v rámci 
nařízení týkajícího se Fondu soudržnosti bylo nutné upřesnit a objasnit.

Pokud jde o objem prostředků, nelze ještě vzhledem k probíhajícím jednáním o novém 
víceletém finančním rámci stanovit přesnou částku, která má být převedena na nástroj pro 
propojení Evropy. Objem převedených prostředků může zohlednit částky navrhované Komisí 
pouze v případě, že zdroje vyčleněné na politiku soudržnosti podle nového finančního rámce 
budou dostačující.

Finanční prostředky převedené z Fondu soudržnosti na nástroj pro propojení Evropy by 
musely být využity na financování projektů v členských státech způsobilých pro čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti, přičemž by pro tento fond byla uplatněna běžná míra 
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spolufinancování. Projekty by byly vybírány na základě cílů a kritérií stanovených nařízením 
o společných ustanoveních a nařízením o nástroji pro propojení Evropy. Do 31. prosince 2016 
by se však při výběru přihlíželo k výši prostředků přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti.

Byla by tak zachována rovnováha mezi myšlenkou zdravé hospodářské soutěže mezi 
členskými státy při předkládání řady kvalitních návrhů na straně jedné a nutností zajistit, aby 
všechny členské státy získaly veškerou pomoc, kterou potřebují pro spuštění projektu.

Myšlenka zavést v souvislosti s prováděním Fondu soudržnosti také podporu pro posílení 
institucionálních kapacit a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb představuje velké 
zlepšení a pokrok.  Je však třeba upozornit na to, že je třeba se na tento aspekt důkladně 
zaměřit a řešit ho, zejména prostřednictvím partnerské smlouvy, která by v případě potřeby 
měla zahrnovat kroky a reformy, které musí členské státy provést. 

Poté, co Evropská unie ratifikuje Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, by 
mělo být zajištěno, aby veškeré projekty, které získají finanční pomoc EU, dodržovaly 
kritérium přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením ve větší míře než dříve. Tato 
zásada by proto měla být zahrnuta do všech příslušných právních předpisů Unie, včetně 
nového nařízení o Fondu soudržnosti s cílem zajistit dodržování práv občanů se zdravotním 
postižením.

S ohledem na zásadu stanovenou v čl. 192 odst. 5 SFEU, podle které může být finanční 
podpora z Fondu soudržnosti uplatněna v případech, kdy z důvodu neúměrných nákladů pro 
orgány členského státu nelze uplatnit zásadu „znečišťovatel platí“, musí být tato podpora 
považována za extréma ratio, aby se Fond soudržnosti mohl plně soustředit na své původní 
cíle. Proto je v první řadě důležité, aby se škodám předcházelo, a to řádným prováděním 
směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí a strategické směrnice o dopadech na životní 
prostředí a aby se jejich přezkumem dosáhlo co nejvyšší účinnosti.


