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Vysvětlivky

* Postup konzultací
*** 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 Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a 
o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
COM(2011)0614 – C7–0305/2011 – 2011/0275(COD)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0614),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 178 odst. 1 a čl. 349 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–
0328/2011),

– 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, 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, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, malé a střední podniky 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
soustředění prostředků by měl vycházet 
z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl přispívat k plnění strategie Evropa 
2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 
z EFRR na priority Unie. V závislosti na 
kategorii podporovaných regionů by se 
podpora z EFRR měla soustředit na 
výzkum a inovace, informační a 
komunikační technologie, malé a střední 
podniky a zmírňování změny klimatu.
Stupeň soustředění prostředků by měl 
vycházet z úrovně rozvoje regionu, jakož 
i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 
na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy 16 a 17.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Měla by být zaručena součinnost 
mezi politikou soudržnosti a politikou 
výzkumu a inovací, jak stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. [...]/2012 [...] o zřízení Horizontu 2020 
– rámcového programu pro výzkum a 
inovace (2014–2020)1 („Horizont 2020“), 
s přihlédnutím ke snaze vybudovat „cestu 
k excelenci“, která by mohla přispět 
k širší účasti v programu Horizont 2020.
_____________
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1 Úř. věst. L ...

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly být doplněny specifickými ukazateli 
pro jednotlivé programy.

(6) Než členské státy vypracují návrhy 
svých operačních programů, měl by být 
stanoven společný soubor ukazatelů 
umožňujících posoudit pokrok při 
provádění programů. Tyto ukazatele by 
měly být doplněny specifickými ukazateli 
výsledků a výstupů pro jednotlivé 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají, 
a vymezit postup pro stanovení seznamu 
měst, na něž se tato opatření vztahují, 
a rozsah finančních prostředků 
vyčleněných na tato opatření.

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 
považuje za nezbytné podporovat 
integrovaná opatření pro řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických, demografických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají, a vymezit postup pro výběr 
funkčních městských oblastí, na něž se 
tato opatření vztahují, a rozsah finančních 
prostředků vyčleněných na tato opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem 43.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě zkušeností a přínosů 
začleňování opatření v oblasti 
udržitelného rozvoje měst do operačních 
programů podporovaných z EFRR 
v období 2007–2013 by dalším krokem na 
úrovni Unie mělo být zřízení platformy 
pro rozvoj měst.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy 48–51.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam měst, které se mají 
zúčastnit platformy pro rozvoj měst.
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(13) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o seznam společných ukazatelů.
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí a zaostávajících 
regionů.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci zaměřené na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 
regionální rozdíly podporou rozvoje 
a strukturálních změn regionálních 
ekonomik, včetně přeměny upadajících 
průmyslových oblastí, zaostávajících 
regionů a regionů, které se potýkají 
s demografickými problémy a 
znevýhodněními.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie čelí nebývalým demografickým změnám (stárnoucí obyvatelstvo, nízké míry 
porodnosti, migrace). Znamená to výzvu pro ekonomiku i pro zdravotní a sociální služby; tato 
situace má rovněž konkrétní dopad na evropské regiony a města. Ve světle těchto výzev je 
důležité přizpůsobit stávající politiky tak, aby v tomto ohledu lépe reagovaly na rostoucí 
potřeby regionální a místní úrovně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, prostřednictvím přímé podpory 
investic do malých a středních podniků 
(MSP);

(a) produktivní investice, které přispívají 
k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 
míst, zejména prostřednictvím přímé 
podpory investic do malých a středních 
podniků (MSP);

Or. en
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Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou hlavním zdrojem pracovních míst v EU. Proto se politiky EU 
zaměřují na vytváření lepších podmínek pro malé a střední podniky prostřednictvím podpory 
podnikání. Avšak předpoklad, že větší podniky nepotřebují při překonávání obtíží žádnou 
pomoc, zvláště v nepříznivém podnikatelském prostředí způsobeném současnou krizí, by se 
mohl pro malé a střední podniky ukázat jako kontraproduktivní, a to vzhledem 
k mnohostranné vzájemné provázanosti obou druhů společností. Proto by větší podniky 
neměly být z financování vylučovány, pokud spolupracují s malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
energetiky, životního prostředí, dopravy 
a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

(b) investice do přístupné infrastruktury 
poskytující občanům základní služby 
v oblastech energetiky, životního prostředí, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií (IKT);

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby v přístupu ke službám nedocházelo 
k diskriminaci žádné skupiny osob, zvláště seniorů a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) investice do sociální, zdravotnické 
a vzdělávací infrastruktury;

(c) investice do přístupné sociální, 
zdravotnické, vzdělávací, kulturní 
infrastruktury a infrastruktury v oblasti 
sportu a cestovního ruchu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby v přístupu ke službám nedocházelo 
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k diskriminaci žádné skupiny osob, zvláště seniorů a osob se zdravotním postižením. Kromě 
toho pozměňovací návrh rozšiřuje oblast působnosti podpory zavedením tří sektorů, které 
mají pro občany a ekonomiku Evropy nepostradatelný význam.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi regiony, městy 
a příslušnými sociálními a hospodářskými 
subjekty a subjekty působícími v oblasti 
životního prostředí;

iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi místními a regionálními 
orgány a příslušnými sociálními 
a hospodářskými subjekty a subjekty 
působícími v oblasti životního prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Vytváření sítí, spolupráce a výměna zkušeností se týkají i jiných orgánů než regionů a měst;
pojem „místní a regionální orgány“ je zahrnuje všechny a zdůrazňuje úlohu aktérů, nikoli 
komunit.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) rozvoj finančních nástrojů, jako jsou 
půjčky, záruky a kapitálové nástroje či 
jiné formy revolvingové pomoci, jak je 
definuje článek 32 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

Or. en

Odůvodnění

Význam revolvingových finančních nástrojů roste, zvláště s ohledem na omezené dostupné 
financování a tlak na maximálně efektivní využívání dostupných zdrojů. EFRR je hlavním 
zdrojem podpory pro finanční nástroje, pokud jde o politiku soudržnosti. Pozměňovací návrh 
zavádí novou kategorii intervencí s cílem zdůraznit úlohu finančních nástrojů v rámci oblasti 
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působnosti fondu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve více rozvinutých regionech Evropský 
fond pro regionální rozvoj nepodporuje 
investice do infrastruktury poskytující 
občanům základní služby v oblastech 
životního prostředí, dopravy a IKT.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení základních služeb infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravy a IKT 
neodráží skutečnou situaci v regionech Evropy a nezohledňuje vznikající potřeby a možné 
obtíže při řešení těchto potřeb způsobené současnou krizí. Takové vyloučení by mělo negativní 
vliv i na plnění cílů strategie Evropa 2020. Aby nebyl blokován rozvojový potenciál v celé 
Evropě, měly by být k financování v tomto ohledu způsobilé i rozvinutější regiony, je-li jeho 
cílem financovat drobnou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) snižování emisí skleníkových plynů 
v zařízeních spadajících do působnosti 
směrnice 2003/87/ES;

(b) investice s cílem dosáhnout snižování 
emisí skleníkových plynů v zařízeních 
spadajících do působnosti přílohy I 
směrnice 2003/87/ES, vyjma dálkového 
vytápění a chlazení a zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektrické 
energie;

Or. en

Odůvodnění

Úplné vyloučení investic určených na snižování emisí skleníkových plynů v zařízeních 
spadajících do systému obchodování s emisemi z oblasti působnosti směrnice by omezilo 
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potenciál energetických úspor v souvislosti se zdokonalováním sítí v oblasti dálkového 
vytápění a chlazení a zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Byly by 
tím vyloučeny také investice zajišťující jednu ze základních služeb občanům. Kromě toho by 
členským státům měla být nabídnuta možnost volby mezi strukturálními fondy a výnosy ze 
systému obchodování s emisemi (z nichž 50 % by se mělo použít k podpoře projektů na 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně) při financování nízkouhlíkových 
investic, jako tomu bylo v programovém období 2007–2013.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) výrobu, zpracování a uvádění tabáku 
a tabákových výrobků na trh;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli by EU neměla odvětví výroby tabáku podporovat, vyloučení jediného segmentu trhu 
nepodporovaného Evropskou unií není odůvodněné.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 80 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

i) nejméně 70 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. en

Odůvodnění

Tematické zaměření vyžadující soustředění 80 % zdrojů na tři tematické cíle by do příliš velké 
míry omezilo možnost členských států a regionů přizpůsobovat své programy specifickým 
územním potřebám. Snížení povinné kvóty účelově vázaných zdrojů a doplnění jednoho 
tematického cíle zajistí větší flexibilitu.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nejméně 50 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

i) nejméně 40 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 3 
a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních], a

Or. en

Odůvodnění

Tematické zaměření vyžadující soustředění 50 % zdrojů na tři tematické cíle by v příliš velké 
míře omezilo možnost členských států a regionů přizpůsobovat své programy specifickým 
územním potřebám. Snížení povinné kvóty účelově vázaných zdrojů a doplnění jednoho 
tematického cíle zajistí větší flexibilitu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nejméně 6 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

ii) nejméně 10 % celkových prostředků 
EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 
tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 26, který zahrnuje nízkouhlíkové dopravní systémy a 
městskou mobilitu do tematického cíle stanoveného v bodě 4 článku 9 nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných ustanoveních], by měla být upravena povinná kvóta pro 
investice související s energetickou účinností.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písm. a) bodu i) se 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které však jsou v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 
na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 
tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 
3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Písmeno b) tohoto článku by se mělo 
použít i v regionech, jejichž HDP na 
obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období, které však jsou 
v období 2014–2020 způsobilé 
v rámci kategorie přechodových nebo více 
rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke svému zvláštnímu, novému statutu a komplexním potřebám by se postupně 
vyřazovaným regionům mělo v rámci tematického zaměření dostávat rovného zacházení stejně 
jako méně rozvinutým regionům.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací a aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;

(b) podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací, vývoje produktů 
a služeb, přenosu technologií, sociálních 
inovací, kulturních a tvůrčích odvětví, 
aplikací veřejných služeb, stimulace 
poptávky, vytváření sítí, klastrů 
a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace;
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Or. en

Odůvodnění

Kultura je uznávána za důležitý faktor hospodářského rozvoje a přitažlivosti evropských 
regionů a měst. Evropské kulturní a tvůrčí odvětví je jedním z hlavních zdrojů dynamiky 
evropského hospodářství. Toto odvětví v posledních letech rostlo rychleji než většina 
ostatních sektorů a má potenciál přinášet kreativitu, inovace a podporovat podnikání napříč 
celou škálou činností. V tomto ohledu lze v kontextu strategie Evropa 2020 na kulturu pohlížet 
jako na katalyzátor kreativity a inovací.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) rozvoj odpovídajících vazeb a 
součinnosti s programem Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

EFRR a program Horizont 2020 do značné míry sdílejí stejné cíle týkající se výzkumu a 
inovací, mají však odlišné zaměření a řídí se odlišnou metodikou. Rozvoj vazeb a součinnosti 
mezi oběma nástroji by přispěl k plnění stěžejní iniciativy inteligentního růstu v rámci cílů 
strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronické 
začleňování a elektronické zdravotnictví;

(c) posilování aplikací v oblasti IKT 
určených pro elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, elektronickou 
kulturu, elektronické začleňování 
a elektronické zdravotnictví;

Or. en



PR\900292CS.doc 17/35 PE487.951v01-00

CS

Odůvodnění

Kultura je uznávána za důležitý faktor hospodářského rozvoje a přitažlivosti evropských 
regionů a měst. Evropské kulturní a tvůrčí odvětví je jedním z hlavních zdrojů dynamiky 
evropského hospodářství a mělo by být podporováno i v oblasti IKT.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vyvíjení nových obchodních modelů 
pro MSP, zejména pro oblast 
mezinárodního obchodu;

(b) vyvíjení a provádění nových 
obchodních modelů pro MSP, zejména pro 
oblast mezinárodního obchodu;

Or. en

Odůvodnění

Vývoj nových obchodních modelů by se neměl omezovat na nově zřízené malé a střední 
podniky.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v MSP;

(b) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v podnicích bez ohledu na jejich velikost;

Or. en

Odůvodnění

Všechny podniky bez ohledu na svou velikost by měly být povzbuzovány k využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a měly by se snažit dosáhnout účinného využívání energie. To by 
přispělo k dosahování cílů strategie Evropa 2020.



PE487.951v01-00 18/35 PR\900292CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v infrastrukturách a v sektoru bydlení;

(c) podpora energetické účinnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v infrastrukturách, historických budovách
a v sektoru bydlení;

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost a využívání energie z obnovitelných zdrojů by měly být u historických 
budov podporovány bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, , protože tyto budovy tvoří 
součást kulturního dědictví Evropy a vyžadují zvláštní zacházení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) rozvoj nízkouhlíkových dopravních 
systémů šetrných k životnímu prostředí 
a podpora udržitelné městské mobility;

Or. en

Odůvodnění

Doprava, zejména v městských oblastech, je jedním z hlavních odvětví přispívajících k posunu 
směrem k nízkouhlíkovému hospodářství, a proto by měla být do tohoto tematického cíle 
zahrnuta.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 4 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) zlepšování energetické účinnosti a 
zvyšování bezpečnosti dodávek energie 
prostřednictvím výstavby a modernizace 
sítí určených k přenosu nebo dopravě a 
rozvodu elektřiny, zemního plynu a ropy, 
infrastruktury pro skladování zemního 
plynu a ropy i infrastruktury pro LNG;

Or. en

Odůvodnění

Výstavba a modernizace přenosových a rozvodných sítí a infrastruktury pro skladování by 
mohly významně přispět k dosahování energetických cílů strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů:

zachování a ochrana životního prostředí 
a podpora účinného využívání zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zlepšuje soudržnost textu tím, že slaďuje text článku se zněním 
používaným ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) řešení důležitých potřeb investic do (a) investice do odpadového hospodářství, 
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odpadového hospodářství za účelem plnění 
požadavků acquis týkajících se oblasti 
životního prostředí;

mimo jiné za účelem plnění požadavků 
acquis týkajících se oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) řešení důležitých potřeb investic do 
vodního hospodářství za účelem plnění 
požadavků acquis týkajících se oblasti 
životního prostředí;

(a) investice do vodního hospodářství, 
mimo jiné za účelem plnění požadavků 
acquis týkajících se oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) ochrana, propagace a rozvoj kulturního 
dědictví;

(c) ochrana, propagace a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) prosazování inovativních technologií 
pro snižování znečištění ovzduší;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, včetně regenerace starých 
průmyslových areálů a omezování 
znečištění ovzduší;

(e) opatření ke zlepšení životního prostředí 
ve městech, včetně revitalizace měst, 
regenerace starých průmyslových areálů, 
sanace znečištěných ploch a obnovy 
kulturní infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění činností ve výčtu by mělo zdůraznit jejich důležitost pro odstraňování překážek 
hospodářského rozvoje.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozvoj nízkouhlíkových dopravních 
systémů šetrných k životnímu prostředí 
a podpora udržitelné městské mobility;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vytvoření komplexního, kvalitního 
a interoperabilního železničního systému;

(d) vytvoření a obnova komplexního, 
kvalitního a interoperabilního železničního 
systému;

Or. en

Odůvodnění

Obnova stávající infrastruktury prostřednictvím modernizace by zvýšila její kapacitu a měla 
by tentýž konečný účinek a přínos pro dosahování cílů jako budování nové infrastruktury.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) rozvoj vnitrozemských vodních cest a 
systémů námořní přepravy šetrných 
k životnímu prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Vodní doprava nabízí v oblasti snah o zajištění udržitelné, energeticky účinné a životní 
prostředí nepoškozující dopravy v Evropě velký potenciál, a proto by ji EFRR měl rovněž 
podporovat.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) rozvoj podnikatelských inkubátorů 
a investiční podpora samostatně výdělečné 

(a) podpora rozvoje podnikatelských 
inkubátorů a investiční podpora samostatně 
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činnosti a zakládání podniků; výdělečné činnosti a zakládání podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) iniciativy místního rozvoje a podpora 
subjektů poskytujících místní služby 
zaměřené na vznik nových pracovních 
míst, pokud tato opatření nespadají do 
oblasti působnosti nařízení (EU) 
č. […]/2012 [ESF];

(b) podpora iniciativ místního rozvoje 
a podpora subjektů poskytujících místní 
služby zaměřené na vznik nových 
pracovních míst, pokud tato opatření 
nespadají do oblasti působnosti nařízení 
(EU) č. […]/2012 [ESF];

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, a přechod od 
institucionálních ke komunitním službám;

(a) investice do zdravotnické a sociální 
infrastruktury, které přispívají 
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu 
rozvoji, snižování nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav, a přechod od 
institucionálních ke komunitním a v rodině 
poskytovaným službám;

Or. en

Odůvodnění

Využití strukturálních fondů k deinstitucionalizaci sociální infrastruktury je jedním 
z doporučení obsažených ve zprávě ad hoc odborné skupiny Evropské komise pro přechod od 
institucionální ke komunitní péči. Služby poskytované v rodině mohou nabídnout 
individualizovanou podporu stejně jako služby komunitní.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora materiální a hospodářské 
obnovy zanedbaných městských 
a venkovských komunit;

(b) podpora materiální, hospodářské a 
sociální obnovy zanedbaných komunit 
v městských a venkovských oblastech;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je usnadnit provádění integrovaného přístupu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 9 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) investice do kultury, ochrany a 
digitalizace kulturního dědictví, 
posilování kulturního vzdělávání s cílem 
snížit nerovnosti v přístupu ke kultuře a 
posilování sociálního kapitálu;

Or. en

Odůvodnění

Jak uvádí dokument „Studie přínosu kultury k místnímu a regionálnímu rozvoji – důkazy ze 
strukturálních fondů“ vypracovaný Komisí, na kultuře založené projekty jsou schopny nejen 
zlepšit strukturální podmínky zaostávajících regionů, ale i přímo přispívat ke 
konkurenceschopnosti a tvorbě zaměstnanosti. Proto mohou iniciativy založené na kultuře 
dosáhnout nejrůznějších hospodářských, sociálních a územních cílů politiky soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele uvedené v příloze 
tohoto nařízení se v případě potřeby 
použijí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. U společných ukazatelů se 
základní hodnoty nastaví na nulu 
a kumulativní cíle se stanoví pro rok 2022.

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme seznam společných ukazatelů 
v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Tento prováděcí akt se 
přijímá v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2.
U společných ukazatelů se základní 
hodnoty nastaví na nulu a kumulativní cíle 
se stanoví pro rok 2022.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli své technické povaze by společné ukazatele neměly být součástí právního textu.
Začlenění společných ukazatelů do přílohy nařízení by bylo možné považovat za potvrzení 
určitých příkladů výdajů, což není žádoucí.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje v rámci operačních programů 
udržitelný rozvoj měst prostřednictvím 
strategií, které stanoví integrovaná opatření 
k řešení hospodářských, ekologických, 
klimatických a sociálních problémů, 
s nimiž se městské oblasti potýkají.

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje udržitelný rozvoj měst 
prostřednictvím strategií, které stanoví 
integrovaná opatření k řešení 
hospodářských, ekologických, 
klimatických, demografických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem 7.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Udržitelný rozvoj měst se uskutečňuje 
prostřednictvím zvláštního operačního 
programu, zvláštní prioritní osy podle 
čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
nebo prostřednictvím integrovaných 
územních investic podle článku 99
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Aby se při volbě formy správy financování co nejlépe zohlednila územní situace a aby se 
umožnilo pokračování správy, která se v minulosti ukázala jako úspěšná, mělo by být možné 
uskutečňovat udržitelný rozvoj měst i prostřednictvím zvláštního operačního programu nebo 
zvláštní prioritní osy.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát vypracuje v rámci 
své smlouvy o partnerství seznam měst, 
v nichž mají být realizována integrovaná 
opatření pro udržitelný rozvoj měst, 
a orientační roční příděl podpory na tato 
opatření na vnitrostátní úrovni.

2. Každý členský stát s ohledem na svou 
konkrétní územní situaci vypracuje 
v rámci své smlouvy o partnerství 
definované v článku 13 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] seznam kritérií pro výběr 
funkčních městských oblastí, v nichž mají 
být realizována integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, a orientační roční 
příděl podpory na tato opatření na 
vnitrostátní úrovni.

Nejméně 5 % z prostředků EFRR 2a. Nejméně 5 % z prostředků EFRR 
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přidělovaných na vnitrostátní úrovni se 
přidělí na integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, přičemž pravomoc 
k řízení těchto opatření je přenesena na 
města prostřednictvím integrovaných 
územních investic podle článku 99
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

přidělovaných na vnitrostátní úrovni se 
přidělí na integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst ve funkčních 
městských oblastech a pravomoc k řízení 
je přenesena na města nebo jiné existující 
orgány řídící funkční městské oblasti 
podle čl. 113 odst. 6 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] nebo případně podle čl. 113 
odst. 7 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Částka je 
stanovena ve smlouvě o partnerství.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění daného seznamu způsobilých oblastí do smlouvy o partnerství by vyžadovalo 
podrobné šetření, po němž by následoval proces spravedlivého výběru, což je časově náročné.
Stanovení seznamu kritérií je v této fázi daleko přiměřenější. Aby se zajistila vysoká přidaná 
hodnota nové formy městského rozměru, měla by se integrovaná opatření pro udržitelný 
rozvoj měst ve vhodných případech zaměřovat nejenom na města. Zaváděný pojem „funkční 
městské oblasti“, který bude dále definován členskými státy ve vnitrostátním kontextu, 
rozšiřuje spektrum řešených oblastí, např. měst nebo částí měst, měst a jejich okolí (venkov, 
příměstské oblasti), aglomerací atd.

Pro zajištění souladu s pozměňovacím návrhem 44 je třeba vyjasnit, že jádrem nového 
městského rozměru je přenesení správy fondů na město nebo existující orgán řízení funkční 
městské oblasti, které by v případě plného přenesení mohlo mít podobu globálního grantu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Úkoly, které budou přeneseny na 
město nebo existující orgán řízení funkční 
městské oblasti, dohodne město a řídicí 
orgán. Toto přenesení se týká 
přinejmenším úkolů souvisejících 
s výběrem operací. Řídicí orgán si může 
ponechat právo provádět před schválením 
závěrečné ověření způsobilosti operací.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné ponechat řídicímu orgánu právo po dohodě s městem nebo existujícím orgánem 
řízení funkční městské oblasti rozhodovat o míře přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Podle potřeby by měly být 
podporovány mechanismy pro posílení 
stávajících a prosazování nových 
propojení měst a venkova s cílem zlepšit 
faktory ovlivňující propojení, které mají 
dopad na rozvoj každého regionu, a 
zároveň zajistit doplňkovost fondů SSR.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 8 – nadpis a název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Platforma pro rozvoj měst

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 51 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 

2d. Komise podpoří budování kapacit 
a vytváření sítí mezi městy a pro výměnu 
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ustanoveních] zřídí Komise platformu pro 
rozvoj měst za účelem podpory budování 
kapacit a vytváření sítí mezi městy a pro 
výměnu zkušeností ohledně politiky 
týkající se problematiky měst na úrovni 
Unie v oblastech souvisejících 
s investičními prioritami EFRR a 
s udržitelným rozvojem měst.

zkušeností ohledně politiky týkající se 
problematiky měst na úrovni Unie 
v oblastech souvisejících s investičními 
prioritami EFRR a s udržitelným rozvojem 
měst.

2e. Komise využije stávající programy a 
orgány, aby usnadnila budování kapacit, 
vytváření sítí a výměnu zkušeností dle 
popisu v odstavci 2d.
(Odstavce 2d a 2e budou součástí článku 
7.)

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření nového orgánu není pro usnadnění budování kapacit, vytváření sítí a výměny 
zkušeností nutné, protože existuje několik programů a orgánů, které lze k plnění tohoto úkolu 
úspěšně využít.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme Komise seznam měst, která mají 
být účastníky platformy, a to na základě 
seznamů uvedených ve smlouvách 
o partnerství. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 14 odst. 2.

vypouští se

Tento seznam obsahuje nejvýše 300 měst, 
přičemž maximální počet měst z každého 
členského státu je 20. Města se vybírají na 
základě těchto kritérií:
a) počet obyvatel s ohledem na zvláštnosti 
vnitrostátních městských systémů;
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b) existence strategie pro integrovaná 
opatření k řešení hospodářských, 
ekologických, klimatických a sociálních 
problémů, s nimiž se městské oblasti 
potýkají.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy 48 a 49.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platforma rovněž podporuje vytváření 
sítí mezi všemi městy, která realizují 
inovační opatření z podnětu Komise.

2f. Komise rovněž podporuje vytváření sítí 
mezi všemi městy, která realizují inovační 
opatření z podnětu Komise.
(Odstavec 2f bude součástí článku 7.)

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 13 týkající 
se postupů pro výběr a provádění 
inovačních opatření.

3. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 13, jimiž stanoví podrobná 
pravidla týkající se postupů pro výběr 
a provádění inovačních opatření.

Or. en



PR\900292CS.doc 31/35 PE487.951v01-00

CS

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Všechny podniky zřízené 
v nejvzdálenějších regionech mohou 
využívat zvláštních dodatečných přídělů a 
veškerých produktivních investic 
financovaných z EFRR.

Or. en

Odůvodnění

S přihlédnutím ke specifickému podnikatelskému prostředí a důsledkům uplatnění evropské 
definice malých a středních podniků v nejvzdálenějších regionech je třeba zdůraznit, že 
v zájmu podpory nejlepšího možného rozvojového potenciálu v těchto regionech by měly být 
způsobilé k financování všechny druhy podniků.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se odkazuje na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 42.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto nařízení vymezuje obecná ustanovení, jimiž se řídí Evropský fond pro regionální rozvoj, 
a zrušuje nařízení (ES) č. 1083/2006. Společná pravidla upravující EFRR jsou obsažena 
v zastřešujícím nařízení: nařízení o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž 
se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (tzv. nařízení o 
společných ustanoveních).

Evropský fond pro regionální rozvoj se zaměřuje na posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Evropské unii korigováním nerovnováhy mezi jejími regiony. Navrhované 
nařízení klade zvláštní důraz na přínos EFRR v souvislosti s cíli strategie Evropa 2020, jichž 
má být dosaženo zaměřením podpory na omezený počet tematických cílů, dále upřesněných 
v investičních prioritách. Vzhledem ke svému zvláštnímu významu pro růst a v souladu 
s návrhem Komise jsou povinné tři tematické cíle: výzkum, vývoj a inovace, zvyšování 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství. V rozvinutějších regionech má být do těchto tří cílů investováno80 % 
finančních prostředků z EFRR, zatímco alespoň 20 % celkových zdrojů EFRR by mělo být 
věnováno na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Vzhledem k pokračující potřebě 
restrukturalizace v regionech, které jsou z cíle konvergence postupně vyřazovány, se jejich 
minimální procentní podíl na sníží 60 %. V méně rozvinutých regionech kvóty dosahují 50 %,
resp. 6 %.

Navrhované nařízení dále vymezuje seznam činností, které nebudou k poskytnutí podpory 
způsobilé. Pro každý z tematických cílů rovněž vymezuje investiční priority.
Navrhované nařízení dále stanoví větší zaměření na trvale udržitelný rozvoj měst. Tohoto 
většího zaměření má být dosaženo vyčleněním nejméně 5 % prostředků EFRR na udržitelný 
rozvoj měst, zřízením platformy pro rozvoj měst, která má přispívat k budování kapacit 
a výměně zkušeností, a přijetím seznamu měst, ve kterých se budou provádět integrovaná 
opatření pro udržitelný rozvoj měst.
Navrhované nařízení má vymezením společných ukazatelů přispět k větší orientaci na 
výsledky financování. Uvádí, že je nezbytné v rámci operačních programů věnovat zvláštní 
pozornost specifickým problémům regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými podmínkami. A konečně, navrhované nařízení obsahuje 
zvláštní ustanovení pro využívání zvláštních dodatečných přídělů pro nejvzdálenější regiony.

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že hlavní část nařízení o EFRR závisí na ustanoveních 
nařízení o společných ustanoveních. Ustanovení a řešení obsažená v obou nařízeních jsou do 
značné míry vzájemně provázána. Nařízení o EFRR zejména převádí tematické cíle stanovené 
v nařízení o společných ustanoveních do konkrétních investičních priorit, přičemž 
rozpracovává i územní rozměr politiky soudržnosti, pokud jde o městské oblasti. Zavádí také 
tematické zaměření, které má zásadním způsobem přispět k plnění cílů strategie Evropa 2020 
politikou soudržnosti. V neposlední řadě pak předpokládá konkrétní ustanovení pro oblasti 
s přírodními nebo demografickými znevýhodněními, stejně jako pro nejvzdálenější regiony.
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S cílem řešit takto definované výzvy a usnadnit opatření zaměřená na prevenci vzniku nových 
rozdílů zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy, které mimo jiné rozšiřují oblast působnosti 
podpory a doplňují seznam tematických priorit, zajišťují větší pružnost tematického zaměření 
a upravují koncepci udržitelného rozvoje měst.

Zpravodaj navrhuje zařadit mezi hlavní úkoly EFRR zejména řešení nerovnováhy vyskytující 
se v regionech, které se potýkají s demografickými problémy a znevýhodněními.

Pokud jde o oblast působnosti podpory, hodlá zpravodaj upozornit na úlohu mnohostranné 
vzájemné závislosti malých a středních podniků a jejich větších protějšků. Podle názoru 
zpravodaje by se jednostranné vyloučení větších společností z financování nakonec ukázalo 
pro jejich menší partnery jako kontraproduktivní. To však nemá narušit zásadu podpory 
především produktivních investic do malých a středních podniků. Kromě toho musí být 
infrastruktura určená k podpoře definována jako „přístupná“, aby formulace nařízení 
nevylučovala žádnou kategorii osob, především seniory a zdravotně postižené osoby. Podporu 
je rovněž nutné rozšířit na oblast kultury, sportu a cestovního ruchu. S přihlédnutím 
k současné hospodářské situaci i s cílem efektivně vynakládat dostupné omezené financování 
klade zpravodaj zvláštní důraz na úlohu revolvingových nástrojů. Tyto argumenty jsou zvláště 
významné vzhledem k tomu, že EFRR je hlavním zdrojem podpory pro finanční nástroje 
v rámci celé politiky soudržnosti.

Na druhou stranu jsou nutné určité úpravy výjimek z výše uvedené oblasti působnosti 
podpory. S ohledem na stále rostoucí i nově vznikající nerovnosti a výzvy na regionální 
úrovni navrhuje zpravodaj nevylučovat z financování ve více rozvinutých regionech investice 
do infrastruktury poskytující základní služby v oblastech životního prostředí, dopravy a IKT.
Takové vyloučení by mělo negativní vliv zejména na dosahování cílů strategie Evropa 2020.
Dále se nezdá, že by plné vyloučení snižování emisí skleníkových plynů z oblasti působnosti 
podpory sloužilo účelu podpory cenných iniciativ v této oblasti na místní a regionální úrovni.

Zpravodaj podporuje koncepci a potřebu tematického zaměření financování EU. Je však 
pevně přesvědčen, že návrh Komise neponechává členským státům a regionům dostatečný 
prostor pro manévrování a zohlednění jejich specifické situace, což je obzvlášť zjevné 
v rozvinutějších a přechodových regionech. Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje zavést 
v tomto ohledu větší pružnost, a to prostřednictvím úpravy povinných minimálních úrovní 
finančních prostředků, které se mají soustředit na omezený počet právně závazných cílů, a 
doplnění jednoho tematického cíle do zaměření. Prosazuje také myšlenku rovného zacházení 
v rámci tematického zaměření, pokud jde o postupně vyřazované a méně rozvinuté regiony.

Investiční priority se s největší pravděpodobností stanou hlavním zdrojem identifikace 
opatření, která se mají v investičním procesu napříč Evropskou unií podpořit. Zpravodaj je 
přesvědčen, že proto je třeba k nim přistupovat s náležitou pečlivostí. Ve svých 
pozměňovacích návrzích tento přístup uplatňuje mimo jiné zdůrazňováním součinnosti 
s programem Horizont 2020, širším začleněním kultury i podniků (bez ohledu na jejich 
velikost), rozšířením témat energetické účinnosti a obnovy měst a odpovídajícím zohledněním 
evropských vodních cest.

Zpravodaj si je vědom významu společných ukazatelů i ukazatelů výsledků. Je však 
přesvědčen, že obecné ukazatele by kvůli své technické povaze měly být uvedeny 
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v prováděcím aktu, nikoli v příloze nařízení o EFRR.

Zacházení s městským rozměrem představuje v návrhu Komise nejdůležitější výzvu, 
v neposlední řadě proto, že evropská města patří k hlavním příjemcům prostředků z fondů 
soudržnosti. Jejich účast na různých tematických cílích je doplněna nově zavedeným 
vymezením určité částí financování z EFRR pro účely integrovaných opatření k udržitelnému 
rozvoji měst. Přestože zpravodaj tento nový prvek vítá, dochází k názoru, že evropské přidané 
hodnoty lze dosáhnout nejlépe prováděním těchto integrovaných opatření spíše ve funkčních 
městských oblastech. Definice těchto oblastí by měla být na členských státech, které mají 
k rozhodování o přesné formě opatření v příslušné smlouvě o partnerství nejlepší podmínky.
V tomto procesu by se měla řádně zohlednit jak zásada partnerství, tak územní zvláštnosti 
dotčených oblastí. Přenesení zdrojů EFRR na města na úroveň určenou podle 
institucionálního, právního a finančního rámce členských států by dodatečně posílilo výše 
zmíněnou evropskou přidanou hodnotu dotčených integrovaných opatření pro udržitelný 
rozvoj měst. V případě plného přenesení by opatření mohla mít podobu globálních grantů.
Zpravodaj je toho názoru, že navrhované omezení týkající se řízení udržitelného rozvoje měst 
prostřednictvím integrovaných územních investic by do značné míry omezilo možnost co 
nejlépe vycházet z konkrétní územní situace a volit nejvhodnější formu řízení financování, 
tzn. že v některých případech by došlo k vyloučení formy, která se v minulosti osvědčila.
Zpravodaj proto navrhuje umožnit provádění udržitelného rozvoje měst i prostřednictvím 
zvláštního operačního programu nebo zvláštní prioritní osy. Zpravodaj dále velmi vítá 
zavedení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst. Ačkoli nepopírá nutnost 
vytváření sítí, budování kapacit a výměny zkušeností v kontextu udržitelného rozvoje měst, je 
přesvědčen, že tuto činnost lze uskutečňovat prostřednictvím již existujících programů a 
orgánů, a v důsledku toho navrhuje zrušit ustanovení o platformě pro rozvoj měst.
V neposlední řadě pak zpravodaj navrhuje posílit a rozvíjet vazby mezi městy a venkovem.

Kromě toho zpravodaj zdůrazňuje, že specifické podnikatelské prostředí podniků 
v nejvzdálenějších regionech vyžaduje zajištění možností dodatečného financování.


