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* Postup konzultace
*** 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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících 
se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0611/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 178 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0326/2011),

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

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

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví (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 předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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regionální rozdíly v Unii. V souladu 
s článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

regionální rozdíly v Unii. V souladu 
s článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a 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

Odůvodnění

Odkaz na článek 174 nebyl úplný.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost se zřetelem na dopravní 
dostupnost a nedostatečnou 
infrastrukturu, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry a 
celkový rozvoj přeshraničních služeb 
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mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability 
v dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

obecného hospodářského zájmu) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability 
v dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. en

Odůvodnění

Základní infrastrukturu je nezbytné podporovat zejména proto, že investice tohoto druhu jsou 
významné zejména v přeshraničních operačních programech. Programy spolupráce mohou 
dál pracovat na těchto cílech, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že Parlament žádal 
o zkvalitnění spolupráce mezi projekty transevropských sítí (TEN), zejména pokud jde 
o dopravní a energetické sítě a přeshraniční infrastrukturu [A7-0222/2011]. Možnosti jak 
posílit společná řešení pohraničních služeb budou v přeshraničních oblastech Evropy nabývat 
na stále větším významu, a to zejména kvůli demografickému poklesu v regionech.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory 
z EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství 
a předvstupní nástroj, a to i v případech, 
kdy nemohou být programy vnější 
spolupráce přijaty nebo musí být 
ukončeny.

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory 
z EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství 
a předvstupní nástroj, a to i v případech, 
kdy nemohou být programy vnější 
spolupráce přijaty nebo musí být 
ukončeny. Komise by měla zajistit, aby 
tento mechanismus zabezpečil lepší 
fungování, skutečnou koordinaci a 
součinnost organizační struktury samotné 
Komise  i nástrojů vnější a vnitřní politiky 
Unie, aby tak zajistila co nejlepší výsledky 
těchto politik, které umožní, že se tyto 
nástroje budou navzájem doplňovat. 
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Or. en

Odůvodnění
Ve prospěch regionů Unie by měl být zřízen mechanismus, jehož prostřednictvím by se 
organizovala podpora z EFRR pro nástroje vnější politiky, jako jsou evropský nástroj 
sousedství a nástroj předvstupní pomoci, a to i v případech, kdy nemohou být programy vnější 
spolupráce přijaty nebo musí být ukončeny. Mají-li být výsledky politiky co nejlepší, měla by 
Komise dohlédnout na to, aby tento mechanismus zajistil lepší fungování organizační 
struktury nástrojů vnější a vnitřní politiky Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s 
nejvzdálenějšími regiony.

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a potenciál flexibility mezi 
složkami jednotlivých členských států 
a zajistit dostatečnou výši financování pro 
spolupráci s nejvzdálenějšími regiony.

Or. en

Odůvodnění

Ve stávajícím období využila flexibilitu téměř polovina členských států. V některých případech 
pak byla flexibilita nezbytným nástrojem pro provádění převodů v průběhu programového 
období v souvislosti se zaváděním nových politik.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Kvůli častému zapojování 
zaměstnanců z více než jednoho členského 
státu do uskutečňování operací a vzhledem 
k počtu operací, u kterých náklady na 
zaměstnance tvoří významný prvek, by se 

(26) Kvůli častému zapojování 
zaměstnanců z více než jednoho členského 
státu do uskutečňování operací, kvůli 
potřebě značného počtu zaměstnanců 
pro programy územní spolupráce a 
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na ostatní přímé náklady na operace 
spolupráce měly použít paušální náklady 
na zaměstnance, což by zabránilo 
individuálnímu vyúčtování za řízení těchto 
operací.

vzhledem k počtu operací, u kterých 
náklady na zaměstnance tvoří významný 
prvek, by se na ostatní přímé náklady na 
operace spolupráce měly použít paušální 
náklady na zaměstnance, což by zabránilo 
individuálnímu vyúčtování za řízení těchto 
operací.

Or. en

Odůvodnění

Náklady na zaměstnance se obvykle často pohybují mezi 30 %–50 % celkových nákladů 
projektu. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat účinnou přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci s 
třetími zeměmi sousedícími s Unií, kde je 
to zapotřebí k zajištění účinné pomoci 
s rozvojem regionů členských států, které 
hraničí s třetími zeměmi. Proto je vhodné 
výjimečně a za určitých podmínek povolit 
financování pomoci z EFRR pro operace 
na území třetích zemí, jsou-li tyto operace 
ve prospěch regionů Unie.

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat a usnadňovat účinnou 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráci s třetími zeměmi sousedícími 
s Unií, kde je to zapotřebí k zajištění 
účinné pomoci s rozvojem regionů 
členských států, které hraničí s třetími 
zeměmi. Proto je vhodné výjimečně a za 
určitých podmínek povolit financování 
pomoci z EFRR pro operace na území 
třetích zemí, jsou-li tyto operace ve 
prospěch regionů Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004
EUR) a rozdělují se takto:

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 7 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 
XX XXX XXX XXX1 EUR) a rozdělují se 
takto:

a) 73,24 % (tj. celkem 8 569 000 003 EUR) 
na přeshraniční spolupráci,

a) 73,24 % (tj. celkem 
X XXX XXX XXX2 EUR) na přeshraniční 
spolupráci,

b) 20,78 % (tj. celkem 2 431 000 001
EUR) na nadnárodní spolupráci,

b) 20,78 % (tj. celkem 
X XXX XXX XXX3 EUR) na nadnárodní 
spolupráci,

c) 5,98 % (tj. celkem 700 000 000 EUR) na 
meziregionální spolupráci.

c) 5,98 % (tj. celkem 
XXX XXX XXX4 EUR) na meziregionální 
spolupráci.
_____________
1,2,3,4 částky jsou závislé na celkových 
zdrojích dostupných pro politiku 
soudržnosti na období 2014 až 2020

Or. en

Odůvodnění

7 % z celkových zdrojů dostupných pro fondy na období 2014 až 2020 je odůvodněných, tak 
aby byly slučitelné s dřívějším postojem Evropského parlamentu přijatým v plénu, kdy 
Parlament žádal, aby bylo na evropskou územní spolupráci vyčleněno nejméně 7 % 
z celkových zdrojů dostupných pro politiku soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát může v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce převést 
až 15 % finančních prostředků z jedné 
ze složek uvedených v odst. 1 písm. a) a b) 
do jiné složky.

Or. en

Odůvodnění

Přerozdělování až do výše 15 % z prostředků mezi přeshraniční spoluprací a nadnárodní 
spoluprací bylo možné již v období 2007–2013 a mělo by být zachováno. Tento mechanismus 
je příkladem přístupu zdola nahoru a poskytuje členským státům a regionům příležitost 
k upřednostnění jedné z uvedených složek.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy spolupráce zahrnující 
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 
150 % podpory z EFRR, kterou obdržely 
v období 2007–2013. Kromě toho se na 
spolupráci nejvzdálenějších regionů 
vyčlení 50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 
písm. b).

2. Programy spolupráce zahrnující 
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 
150 % podpory v rámci Evropské územní 
spolupráce, kterou obdržely v období 
2007–2013. Kromě toho se na spolupráci 
nejvzdálenějších regionů vyčlení 
50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 
písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že uvedených 150 % pochází z oblasti Evropská územní spolupráce 
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní nebo vnější programy 
přeshraniční spolupráce podle odst. 1 písm. 
a), jichž se účastní dotčené členské státy.

Existují-li k 30. červnu 2017 v rámci 
programů přeshraniční spolupráce a 
spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP stále 
programy, které nebyly předloženy 
Komisi, přidělí se celá podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4 na zbývající léta až 
do roku 2020 na vnitřní programy 
přeshraniční spolupráce podle odst. 1 písm. 
a), jichž se účastní dotčené členské státy.

Existují-li k 30. červnu 2017 v rámci 
programů přeshraniční spolupráce a 
spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP stále 
programy, které nebyly předloženy 
Komisi, přidělí se celá podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4 na zbývající léta až 
do roku 2020 na vnitřní nebo vnější 
programy přeshraniční spolupráce podle 
odst. 1 písm. a), jichž se účastní dotčené 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby toto ustanovení bylo rozšířeno a vrácené prostředky z EFRR mohly být 
použity také na činnosti spolupráce v rámci probíhajících vnějších programů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto případě se podpora z EFRR V tomto případě se podpora z EFRR 
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uvedená v odstavci 4, která odpovídá 
dosud nevyčleněným ročním splátkám, 
přidělí na žádost dotčených členských států 
na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
dotčené členské státy účastní.

uvedená v odstavci 4, která odpovídá 
dosud nevyčleněným ročním splátkám, 
přidělí na žádost dotčených členských států 
na vnitřní nebo vnější programy 
přeshraniční spolupráce podle odst. 1 písm. 
a), jichž se dotčené členské státy účastní.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby toto ustanovení bylo rozšířeno a vrácené prostředky z EFRR mohly být 
použity také na činnosti spolupráce v rámci probíhajících vnějších programů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 5 tematických 
cílů;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh opomíjí složitost a některé výzvy, kterým čelí pohraniční regiony (např. omezená 
dostupnost služeb obecného hospodářského zájmu) a oblasti nadnárodní spolupráce 
(např. demografická změna). Větší flexibilita při volbě priorit umožní, že si regiony budou 
moci vybrat takovou kombinaci řešení společných výzev, která pro ně bude nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce je vybráno až 5 tematických 
cílů;

Or. en
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Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u PN 12.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil), 

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility pracovních 
sil, společných místních iniciativ na 
podporu zaměstnanosti a společného 
odborného vzdělávání (v rámci 
tematického cíle podpory zaměstnanosti a 
mobility pracovních sil), 

Or. en

Odůvodnění

Obecné otázky týkající se přeshraniční mobility by měly představovat samostatnou investiční 
prioritu, viz bod iii).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) podporu zavádění či zlepšování 
přístupu ke společným přeshraničním 
službám obecného hospodářského zájmu 
(v rámci tematického cíle podpory 
sociálního začlenění a boje proti 
chudobě);

Or. en

Odůvodnění

Možnosti posílení společných řešení přeshraničních služeb dosažením úspor z rozsahu jsou 
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důležité pro projekty spojené se sdíleným využíváním společných veřejných služeb a řešení, 
zejména v oblasti zdraví, vzdělávacích zařízení a tísňových služeb. Potřeba kreativních řešení 
bude v přeshraničních oblastech Evropy stále významnější, a to zejména kvůli 
demografickému poklesu v regionech. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. a – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) zvýšení přeshraniční mobility 
zlepšením dopravní dostupnosti a 
posílením dopravních spojů, včetně 
zlepšení hraničních stanic a budování 
kapacit na vnějších hranicích, investic do 
chybějících přeshraničních spojení, 
hledání řešení, pokud jde 
o harmonizované jízdní řády a prodej 
jízdenek a nové dopravní spoje, pokud tato 
opatření výrazně podpoří hospodářský a 
funkční rozvoj programové oblasti 
(v rámci tematického cíle podpory 
udržitelné dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách);

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční mobilita, a tedy i dopravní dostupnost, by měly být jednou z investičních priorit 
programů evropské územní spolupráce, neboť pohraniční regiony se potýkají se zvláštními 
problémy a je třeba zohlednit možnosti, jež mohou uvnitř hranic přinést investice poskytované 
v rámci těchto priorit.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. a – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ic) investice do infrastruktury a 
společného vybavení i do nehmotné 
infrastruktury v nadnárodních 
výzkumných projektech, podporu 
energetických sítí, jako jsou inteligentní 
sítě, s cílem využít co nejlépe energetické 
zdroje, a tím podstatně podpořit 
hospodářský a funkční rozvoj programové 
oblasti (v rámci tematického cíle posílení 
výzkumu, technologického vývoje a 
inovací);

Or. en

Odůvodnění

Infrastrukturu je nezbytné podporovat zejména proto, že investice tohoto druhu jsou 
významné zejména v přeshraničních operačních programech. Ty pak často vyžadují technický 
výzkum a lidské znalosti místních podmínek, mají-li být v celé programové oblasti šířeny 
osvědčené postupy. V rámci programů spolupráce je možné dále na těchto cílech pracovat, a 
to rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že Parlament žádal zkvalitnění spolupráce mezi 
projekty transevropských sítí (TEN), zejména pokud jde o dopravní a energetické sítě a 
přeshraniční infrastrukturu [A7-0222/2011].

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce: 

i) rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti (v rámci 
tematického cíle zvyšování institucionální 
kapacity a účinné veřejné správy);

ii) řešení společných problémů 
souvisejících s demografickou změnou 
(v rámci tematického cíle podpory 
sociálního začlenění a boje proti 
chudobě);
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iii) pokračování námořní přeshraniční 
spolupráce, na kterou se nevztahují 
programy přeshraniční spolupráce;

Or. en

Odůvodnění

Pokračování námořní přeshraniční spolupráce uvedené jako investiční priorita přeshraniční
spolupráce v bodě odůvodnění 17.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v rámci meziregionální spolupráce: 
i) zvýšení účinnosti politiky soudržnosti 
díky podpoře výměny zkušeností mezi 
regiony a městy za účelem lepšího 
utváření a uskutečňování operačních 
programů;
ii) spolupráci mezi klastry věnujícími se 
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi;

Or. en

Odůvodnění

Ve prospěch regionů Unie by měl být zřízen mechanismus, jehož prostřednictvím by se 
organizovala podpora z EFRR pro nástroje vnější politiky, jako jsou evropský nástroj 
sousedství a nástroj předvstupní pomoci, a to i v případech, kdy nemohou být programy vnější 
spolupráce přijaty nebo musí být ukončeny. Mají-li být výsledky politiky co nejlepší, měla by 
Komise dohlédnout na to, aby tento mechanismus zajistil lepší fungování organizační 
struktury nástrojů vnější a vnitřní politiky Unie.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismus zajišťující koordinaci mezi 
fondy, EZFRV, EMFF a dalšími nástroji 
financování Unie a jednotlivých států a 
Evropské investiční banky (EIB);

i) mechanismus zajišťující lepší koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, EMFF a dalšími 
nástroji financování Unie a jednotlivých 
států, včetně evropského nástroje 
sousedství, nástroje předvstupní pomoci a 
Evropského rozvojového fondu, a 
Evropské investiční banky (EIB), přičemž 
řádná pozornost je věnována praktické 
struktuře provádění možné složky 
evropského nástroje sousedství 
v programech evropské územní 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f – odrážka i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) tabulka, jež v souladu s články 53, 110 a 
111 nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] pro každý rok 
uvádí výši celkového finančního příspěvku 
plánovaného na podporu z EFRR;

i) tabulka, jež v souladu s pravidly pro 
míru spolufinancování stanovenými 
v článcích 53, 110 a 111 nařízení (EU) č. / 
2012 [nařízení o společných ustanoveních] 
pro každý rok uvádí výši celkového 
finančního příspěvku plánovaného na 
podporu z EFRR;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o evropské územní spolupráci nepokrývá všechna důležitá témata, ale odkazuje na 
jiná nařízení. Proto se špatně čte a v některých případech je možné jeho ustanovení vykládat 
různým způsobem. V článku 7 je nutné sledovat dlouhé řetězce odkazů z jednoho nařízení na 
druhé.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý program spolupráce zahrnuje: 3. Program spolupráce v případě potřeby
zahrnuje:

Or. en

Odůvodnění
Zda lze popis operací v tomto článku uplatnit na program spolupráce, je třeba posoudit na 
příslušné úrovni.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operace v rámci programů spolupráce 
vybírá monitorovací výbor uvedený 
v článku 41 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

1. Operace v rámci programů spolupráce 
vybírá monitorovací výbor uvedený 
v článku 41 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] nebo 
řídící výbor, jenž mu podá zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby tento řídící výbor mohl být tvořen i jinými členy, než jsou členové 
monitorovacího výboru (např. zástupci regionů).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hlavní příjemci se nacházejí a jediní 
příjemci jsou zaregistrováni v členském 
státě.

4. Hlavní příjemci se nacházejí a jediní 
příjemci jsou zaregistrováni v členském 
státě, pokud se členské státy a třetí země 
účastnící se programu spolupráce 
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nedohodly jinak, čímž se zajistí splnění 
požadavků na ověřování řízení a audit.

Or. en

Odůvodnění

Např. norští partneři měli 35 až 40 hlavních partnerství. Pro zapojení norských partnerů je 
důležité, že mohou být také hlavními partnery.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na program
spolupráce, avšak není nižší než 1 800 000
EUR.

Or. en

Odůvodnění

Navržená minimální celková částka (1,5 milionu EUR) je příliš nízká na to, aby bylo možné 
zajistit řádné provádění programů spolupráce, a nezohledňuje složitost mnohonárodnostního 
přístupu a zeměpisné velikosti některých programových oblastí. Protože jedním z hlavních 
problémů v souvislosti s programy je zajistit jejich řádné provádění, je třeba uplatňovat  na 
vnitrostátní úrovni větší flexibilitu, která umožní zajistit fungování struktur programů 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance v rámci operace
lze vypočítat paušálně až do výše 15 %
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Vedle pravidel o paušální sazbě 
nepřímých nákladů stanovených v článku 
58 nařízení (EU) č. /2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] lze náklady na 
zaměstnance v rámci operace vypočítat 
paušálně až do výše 20 % jiných přímých 
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nákladů, než jsou náklady na zaměstnance 
v rámci uvedené operace.

Or. en

Odůvodnění

Náklady na zaměstnance se obvykle často pohybují mezi 30 %–50 % celkových nákladů 
projektu. V souvislosti s projekty však nelze pouštět ze zřetele hledisko auditu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.

1. Pro účely ustanovení o jmenování 
orgánů stanovených v čl. 113 odst. 1 a 2 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] členské státy, 
které se účastní programu spolupráce, 
jmenují jediný řídící orgán a pro účely 
čl. 113 odst. 4 uvedeného nařízení jediný 
auditní orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o evropské územní spolupráci nepokrývá všechna důležitá témata, ale odkazuje na 
jiná nařízení. Proto se špatně čte a v některých případech je možné jeho ustanovení vykládat 
různým způsobem. V článku 7 je nutné sledovat dlouhé řetězce odkazů z jednoho nařízení na 
druhé.


