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***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, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování 
a správy takovýchto seskupení
(COM(2011)0610/2 – C7 0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0610/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 175, 209 odst. 1 a 212 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-
0324/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne…1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne…2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (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 a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jelikož čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení o 
ESÚS umožňuje členství v ESÚS 
subjektům, které se řídí soukromým 

(8) Jelikož čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení o 
ESÚS umožňuje členství v ESÚS 
subjektům, které se řídí soukromým 

                                               
1 Úř. věst. C …. /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C …. /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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právem, za předpokladu, že jsou 
považovány za „veřejnoprávní subjekty“ 
ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, bude možné ESÚS 
v budoucnu využívat ke společné správě 
veřejných služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo infrastruktur. Další subjekty 
řídící se soukromým nebo veřejným 
právem se rovněž mohou stát členy ESÚS. 
Proto by měly být zahrnuty taktéž „veřejné 
podniky“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb.

právem, za předpokladu, že jsou 
považovány za „veřejnoprávní subjekty“ 
ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby, bude možné ESÚS 
v budoucnu využívat ke společné správě 
veřejných služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo infrastruktur. Další subjekty 
řídící se soukromým nebo veřejným 
právem se rovněž mohou stát členy ESÚS. 
Proto by měly být zahrnuty taktéž „veřejné 
podniky“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb a podniky pověřené 
poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu a financované 
vyrovnávací platbou za závazek veřejné 
služby v souladu s kritérii stanovenými 
v rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby1.

__________________
1 Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Odůvodnění
Z důvodu souladu s čl. 1 odst. 3 písm. f).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Od roku 1990 je Evropská územní (11) Od roku 1990 je Evropská územní 
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spolupráce podporována finančními 
nástroji v rámci politiky soudržnosti a v 
této souvislosti je vždy v omezeném počtu 
případů možná spolupráce pouze mezi 
jedním členským státem a třetí zemí. Proto 
by měl právní nástroj ESÚS umožňovat 
i tuto oblast spolupráce.

spolupráce podporována finančními 
nástroji v rámci politiky soudržnosti a v 
této souvislosti je vždy v omezeném počtu 
případů možná spolupráce pouze mezi 
jedním členským státem a třetí zemí. Proto 
by měl právní nástroj ESÚS umožňovat 
i tuto oblast spolupráce. Zřízení 
takovéhoto ESÚS musí být v souladu 
s jedním z kritérií uvedených v čl. 1 odst. 4 
bodu 2 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění
Z důvodu souladu s čl. 1 odst. 4 bodem 2.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) ESÚS může sehrát významnou roli 
nad rámec programů územní spolupráce. 
V tomto ohledu by měla nařízení 
upravující další evropské fondy více 
přihlížet ke konkrétní povaze jednotlivých 
ESÚS a při rozvoji odvětvových politik 
Unie plně využívat jejich potenciálu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Mělo by být jasně stanoveno, že 
členské státy by měly úmluvu schválit, 
ledaže shledají, že účast případného 
budoucího člena není v souladu 

(15) Mělo by být jasně stanoveno, že 
členské státy by měly úmluvu schválit, 
ledaže shledají, že účast případného 
budoucího člena není v souladu s žádným 
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s nařízením o ESÚS, jinými ustanoveními 
právních předpisů Unie týkajících se 
činností ESÚS, jak jsou stanoveny 
v návrhu úmluvy, nebo vnitrostátním 
hmotným právem, které se týká pravomocí 
případného budoucího člena, není-li 
taková účast neopodstatněná z důvodu 
veřejného zájmu nebo veřejné politiky 
dotyčného členského státu, přičemž 
nebudou při rozhodování přihlížet 
k takovým vnitrostátním právním 
předpisům, které vyžadují jiná či přísnější 
pravidla a postupy než ty, které jsou 
stanovené v nařízení o ESÚS.

z kritérií uvedených v čl. 1 odst. 5 písm. a) 
tohoto nařízení, přičemž nebudou při 
rozhodování přihlížet k takovým 
vnitrostátním právním předpisům, které 
vyžadují jiná či přísnější pravidla a postupy 
než ty, které jsou stanovené v nařízení 
o ESÚS.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu souladu s čl. 1 odst. 5 písm. a).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V rámci evropského nástroje 
sousedství a nástroje předvstupní pomoci 
by měla přeshraniční spolupráce výslovně 
zahrnovat opatření o ESÚS. Budoucí 
předvstupní dohody a dohody o přidružení 
k Unii by měly uznávat ESÚS jako 
zvláštní formu partnerství. Dotčené státy 
by měly toto nařízení uskutečnit také 
z toho důvodu, aby zjednodušily zřizování 
budoucích seskupení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, včetně 
strategického plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Kromě toho 
by mělo být upřesněno, že by daná 
pravomoc nezbytná pro účinné provádění 
ESÚS měla být v každém zúčastněném 
členském státě zastoupena alespoň jedním 
členem.

(19) Úloha ESÚS by měla být rozšířena 
o usnadňování a podporu územní 
spolupráce v obecném měřítku, včetně 
strategického plánování a správy 
regionálních a místních záležitostí 
v souladu s politikou soudržnosti a dalšími 
politikami Unie, čímž by se přispělo 
k provádění strategie Evropa 2020 nebo 
makroregionálních strategií. Proto je 
důležité zajistit, aby mohlo ESÚS provádět 
operace také s jinou finanční podporou 
než jen s tou, kterou zajišťuje unijní 
politika soudržnosti. ESÚS by se mělo 
považovat za obecný nástroj pro 
spolupráci, a mělo by mít tedy plný nárok 
na všechny unijní fondy a programy.
Kromě toho by mělo být upřesněno, že by 
daná pravomoc nezbytná pro účinné 
provádění ESÚS měla být v každém 
zúčastněném členském státě zastoupena 
alespoň jedním členem.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu souladu s čl. 8 odst. 3 písm. a).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Ačkoliv je stanoveno, že se úkoly 
netýkají mimo jiné „regulačních 
pravomocí“, které mohou mít v různých 
členských státech různé právní následky, 

(22) Ačkoliv je stanoveno, že se úkoly 
netýkají mimo jiné „regulačních 
pravomocí“, které mohou mít v různých 
členských státech různé právní následky, 
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mělo by být upřesněno, že shromáždění 
ESÚS může stanovit podmínky používání 
určitého prvku infrastruktury, kterou ESÚS 
spravuje, a to včetně tarifů a poplatků, 
které budou uživatelé platit.

mělo by být upřesněno, že shromáždění 
ESÚS může stanovit podmínky používání 
určitého prvku infrastruktury či podmínky, 
podle nichž může být poskytována služba 
obecného hospodářského zájmu, a kterou 
ESÚS spravuje, a to včetně tarifů a 
poplatků, které budou uživatelé platit.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu souladu s čl. 1 odst. 8 písm. b).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Všechna ESÚS by měla mít možnost 
využít celoevropského právního základu 
k navazování partnerství s jinými ESÚS či 
jinými právnickými osobami za účelem 
realizace společných projektů spolupráce. 
Makroregionální strategie se mohou tvořit 
snadněji tím, že se umožní uzavírat 
dohody s jinými územními orgány či 
subjekty, které působí mimo oblast ESÚS, 
jež se uplatňuje výhradně na nadnárodní 
programy.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu souladu s čl. 1 odst. 8 písm. c) (novým).
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je třeba upřesnit, že by úmluva 
neměla pouze opakovat obecný odkaz na 
rozhodné právo již uvedený v článku 2, 
ale měla by stanovit seznam zvláštních 
pravidel Unie nebo vnitrostátních pravidel 
použitelných pro ESÚS jakožto právní 
subjekt nebo pro jeho činnosti. Dále by 
mělo být stanoveno, že takovými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
pravidly mohou být předpisy nebo 
pravidla členského státu, v němž 
statutární orgány vykonávají své 
pravomoci, zejména pokud se zaměstnanci 
pracující pod vedením ředitele nachází 
v jiném členském státě, než kde se nachází 
sídlo ESÚS nebo kde ESÚS vykonává své 
činnosti, a to včetně případů správy 
veřejných služeb obecného hospodářského 
zájmu nebo infrastruktur.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je prakticky nemožné předem vypracovat seznam evropských, vnitrostátních a regionálních 
právních předpisů, které se budou na ESÚS při plnění jeho úkolů a na území jeho působnosti 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Jakékoli příklady osvědčených 
postupů ESÚS, které by mohly být 
vyvinuty a zavedeny platformou pro 
sledování ESÚS při Výboru regionů, by 
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měly brát zvláštní zřetel na cíle strategie 
Evropa 2020 a makroregionální strategie.

Or. en

OdůvodněníJe třeba připomenout, že ESÚS by mohlo hrát důležitou roli při dosahování cílů 
EU 2020, které tvoří rámec rozvojové strategie Unie.  Platforma pro monitorování ESÚS, 
kterou řídí Výbor regionů, by se při dosahování cílů EU 2020 a jejich následného sdílení 
napříč všemi regiony EU mohla využívat jako nástroj pro řízení znalostí a jejich sdílení při 
referenčním srovnávání osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podniky pověřené poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu 
a financované vyrovnávací platbou za 
závazek veřejné služby v souladu s kritérii 
stanovenými v rozhodnutí Komise 
č. 2012/21/EU.

Or. en

Odůvodnění

Prostředkem ESÚS je víceúčelový nástroj, který má obrovský potenciál ke správě 
infrastruktury a služeb obecného hospodářského zájmu ve prospěch evropských občanů a na 
území různých členských států. Tyto podniky by prostřednictvím úkolů, které vykonávají, 
přispěly k rozvoji činností a ke splnění účelu ESÚS. Tyto podniky by měly v každém případě 
splňovat zásady průhlednosti, rovných příležitostí a nediskriminace, zvláště pak v souvislosti 
se zakázkami a zaměstnaností.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 3 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ESÚS může sdružovat členy pocházející 
z území pouze jednoho členského státu 
a jedné třetí země nebo zámořského území, 
pokud se podle tohoto členského státu 
takovéto ESÚS slučuje s oblastí 
působnosti jeho územní spolupráce nebo 
dvoustranných vztahů s danou třetí zemí 
nebo zámořským územím.

2. ESÚS může sdružovat členy pocházející 
z území pouze jednoho členského státu 
a jedné třetí země nebo zámořského území, 
pokud se cíle a úkoly popsané v návrhu 
úmluvy předaném členskému státu slučují
s oblastí působnosti:

a) územní spolupráce členského státu 
se třetí zemí nebo zámořským územím 
nebo 
b) programu evropské územní spolupráce 
se třetí zemí nebo zámořským územím 
nebo 
c) dvoustranných vztahů členského státu 
s danou třetí zemí nebo zámořským 
územím.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria, která umožňují povolit či zamítnout zřízení ESÚS, jehož členové pocházejí z jediného 
členského státu a jediné třetí země nebo zámořského území, musí být objektivní a odpovídat 
jedné ze tří podmínek uvedených v pozměňovacím návrhu. Zřizování tohoto typu ESÚS nesmí 
být ponecháno na volném uvážení jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Po oznámení případného budoucího 
člena podle odstavce 2 dotčený členský 
stát s ohledem na svoji ústavní strukturu 
schválí úmluvu a účast případného 
budoucího člena v ESÚS, ledaže shledá, že 

„3. Po oznámení případného budoucího 
člena podle odstavce 2 příslušný orgán 
určený každým dotčeným členským státem
s ohledem na svoji ústavní strukturu 
schválí úmluvu a účast případného 
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tato účast není v souladu s tímto nařízením, 
jiným právním předpisem Unie týkajícím 
se činností ESÚS nebo vnitrostátním 
právním předpisem týkajícím se pravomocí 
případného budoucího člena nebo že 
taková účast není opodstatněná z důvodů 
veřejného zájmu nebo veřejné politiky 
příslušného členského státu. V takovém 
případě vydá členský stát prohlášení, 
v němž uvede své důvody k odepření 
schválení nebo navrhne nezbytné změny 
úmluvy, aby byla účast případného 
budoucího člena možná.

budoucího člena v ESÚS, ledaže za splnění 
některé z následujících podmínek shledá, 
že tato účast:

a) není v souladu s tímto nařízením, jiným 
právním předpisem Unie týkajícím se 
činností ESÚS nebo

b) není v souladu s vnitrostátním právním 
předpisem týkajícím se pravomocí 
případného budoucího člena v souladu 
s ustanovením čl. 7 odst. 2 nebo

c) že taková účast není opodstatněná 
z důvodů veřejné politiky příslušného
členského státu.
V takovém případě vydá příslušný orgán 
určený každým členským státem
prohlášení, v němž uvede své důvody 
k odepření schválení nebo navrhne 
nezbytné změny úmluvy, aby byla účast 
případného budoucího člena možná.

Or. en

Odůvodnění

Způsobilost jednoho člena v každém členském státě je dostatečným důvodem pro účast všech 
členů ze stejné členské země (čl. 7 odst. 2). Je zapotřebí sladit ustanovení čl. 4 odst. 3 
o kontrole přiměřenosti pravomocí členů s cíli ESÚS s ustanovením čl. 7 odst. 2. Zákaz účasti, 
která by nebyla odůvodněna veřejným zájmem, je nadbytečný, protože soulad účasti člena 
s ustanoveními nařízení je již posuzována vzhledem k tomu, že nařízení již vymezuje rozsah 
působnosti ESÚS v čl. 1 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 6
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úmluva, stanovy a veškeré jejich 
pozdější změny se registrují a/nebo 
zveřejňují v souladu s platným 
vnitrostátním právem členského státu, 
v němž má dotyčné ESÚS sídlo. ESÚS 
nabývá právní subjektivitu dnem registrace 
nebo dnem zveřejnění, podle toho, co 
nastane dříve. Členové informují dotčené 
členské státy, Komisi a Výbor regionů o 
registraci nebo zveřejnění úmluvy.

1. Úmluva, stanovy a veškeré jejich 
pozdější změny se registrují a/nebo 
zveřejňují v souladu s platným 
vnitrostátním právem členského státu, 
v němž má dotyčné ESÚS sídlo, a poté 
zveřejňují v členských státech členů 
ESÚS. ESÚS nabývá právní subjektivitu 
dnem registrace nebo dnem zveřejnění 
v členském státě, v němž má dotyčné 
ESÚS sídlo, podle toho, co nastane dříve. 
Členové informují dotčené členské státy 
a Výbor regionů o registraci nebo 
zveřejnění úmluvy.

2. ESÚS do deseti pracovních dnů od 
registrace nebo zveřejnění úmluvy zajistí, 
aby byla Komisi zaslána žádost podle 
vzoru stanoveného v příloze tohoto 
nařízení. Komise tuto žádost předá Úřadu 
pro publikace Evropské unie, který 
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie 
zveřejní oznámení o zřízení ESÚS 
s podrobnostmi stanovenými v příloze 
tohoto nařízení.“

2. ESÚS do deseti pracovních dnů od 
registrace nebo zveřejnění úmluvy zajistí, 
aby byla Výboru regionů zaslána žádost 
podle vzoru stanoveného v příloze tohoto 
nařízení. Výbor regionů tuto žádost předá 
Úřadu pro publikace Evropské unie, který 
v řadě C Úředního věstníku Evropské unie 
zveřejní oznámení o zřízení ESÚS 
s podrobnostmi stanovenými v příloze 
tohoto nařízení.“

Or. en

Odůvodnění

Výbor regionů, který má na starosti vedení rejstříku ESÚS a řízení platformy ESÚS, musí 
zajistit, aby byla úmluva zveřejněna v řadě C. Zveřejnění úmluvy a stanov pouze v členském 
státě, v němž má dotyčné ESÚS sídlo, by bylo diskriminací a bylo by v rozporu s požadavkem 
na transparentnost a právem občanů na informace.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESÚS může provádět zvláštní činnosti
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní.

3. ESÚS může provádět zvláštní činnosti 
územní spolupráce mezi svými členy při 
sledování cíle uvedeného v čl. 1 odst. 2, ať 
již s finanční podporou ze strany Unie, 
nebo bez ní.

Úkoly ESÚS se mohou konkrétně týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí nebo činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a/nebo Fondu soudržnosti.

Úkoly ESÚS se mohou konkrétně týkat 
provádění programů spolupráce nebo jejich 
částí nebo činností podporovaných Unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a/nebo Fondu soudržnosti.

Úkoly ESÚS se mohou také týkat 
provádění činností podporovaných 
jakýmkoli dalším unijním fondem.  

Členské státy mohou omezit činnosti, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Členské státy však 
nevyloučí činnosti, které jsou zahrnuty 
v investičních prioritách v rámci politiky 
soudržnosti Unie v podobě, v jaké byla 
přijata na období 2014–2020.“

Členské státy mohou omezit činnosti, které 
mohou ESÚS provádět bez finanční 
podpory ze strany Unie. Členské státy však 
nevyloučí činnosti, které jsou zahrnuty 
v investičních prioritách v rámci politiky 
soudržnosti Unie v podobě, v jaké byla 
přijata na období 2014–2020.“

Or. en

Odůvodnění

ESÚS musí být umožněno žádat o financování z kteréhokoli programu EU a účastnit se 
jakékoli výzvy či podnětu. Znění není natolik jasné, aby se zajistilo, že ESÚS může provádět 
také operace s finanční podporou EU mimo politiku soudržnosti. ESÚS by se mělo považovat 
za nástroj pro spolupráci v širším kontextu, a mělo by mít tedy plný nárok na všechny 
programy EU.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Shromáždění ESÚS uvedené v čl. 10 
odst. 1 písm. a) však může stanovit 
podmínky používání určitého prvku 
infrastruktury, kterou ESÚS spravuje, a to 
včetně tarifů a poplatků, které budou 
uživatelé platit.“

„Shromáždění ESÚS uvedené v čl. 10 
odst. 1 písm. a) však může stanovit 
podmínky používání určitého prvku 
infrastruktury, kterou ESÚS spravuje, nebo 
podmínky, podle nichž se poskytuje služba 
obecného hospodářského zájmu, a to 
včetně tarifů a poplatků, které budou 
uživatelé platit.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dát ESÚS možnost stanovit tarify a poplatky za služby obecného hospodářského 
zájmu, které poskytují bez správy odpovídající infrastruktury.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 5 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Každé ESÚS může podepsat dohodu 
s jiným ESÚS či jiným subjektem, který se 
může stát členem ESÚS, za účelem 
realizace projektu evropské územní 
spolupráce, jenž nespadá do společných 
úkolů ESÚS nebo dotyčných subjektů, 
které dohodu podepsaly.
Dohoda obsahuje minimálně cíle 
spolupráce, rozdělení úkolů mezi 
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smluvními stranami, trvání 
a odhadovanou výši závazků smluvních 
stran i právo, jímž se dohoda řídí.“

Or. en

Odůvodnění

Všechna ESÚS by měla mít možnost využít celoevropského právního základu k navazování 
partnerství s jinými ESÚS či jinými právnickými osobami za účelem realizace společných 
projektů spolupráce. Možnost uzavírat dohody s jinými územními orgány či subjekty, které 
působí mimo oblast ESÚS, jež se uplatňuje výhradně na nadnárodní programy, by byla velmi 
užitečná při vytváření makroregionálních strategií.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 8 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zvláštní právo Unie nebo vnitrostátní 
právo rozhodné pro činnosti ESÚS, 
přičemž v druhém případě se může jednat 
o právo členského státu, v němž statutární 
orgány vykonávají své pravomoci nebo 
v němž ESÚS vykonává své činnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je prakticky nemožné předem vypracovat seznam evropských, vnitrostátních a regionálních 
právních předpisů, které se budou na ESÚS při plnění jeho úkolů a na území jeho působnosti 
vztahovat.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho 
člena ESÚS omezena nebo vyloučena 
v důsledku vnitrostátního práva, podle 
něhož je zřízen, mohou ostatní členové 
v úmluvě rovněž omezit svou odpovědnost.

2a. Pokud je odpovědnost alespoň jednoho 
člena ESÚS omezena nebo vyloučena 
v důsledku vnitrostátního práva, podle 
něhož je zřízen, mohou ostatní členové 
v úmluvě rovněž omezit svou odpovědnost.

Název ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, musí obsahovat 
slovo "omezené".

V nabídkových řízeních a smlouvách 
uzavřených ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, musí být uvedeno, 
že ESÚS má „omezenou“ odpovědnost a 
jména členů, kteří mají omezenou 
odpovědnost, spolu s číslem případné 
pojistné smlouvy, kterou ESÚS uzavřelo.

Požadavek na zveřejnění úmluvy, stanov a 
účetních závěrek ESÚS, jehož členové 
mají omezenou odpovědnost, musí být 
přinejmenším rovnocenný požadavku, 
který je uplatňován pro jiné právní 
subjekty s omezenou odpovědností svých 
členů zřízených podle práva členského 
státu, v němž má ESÚS sídlo.

Požadavek na zveřejnění úmluvy, stanov a 
účetních závěrek ESÚS, jehož členové 
mají omezenou odpovědnost, musí být 
přinejmenším rovnocenný požadavku, 
který je uplatňován pro jiné právní 
subjekty s omezenou odpovědností svých 
členů zřízených podle práva členského 
státu, v němž má ESÚS sídlo.

V případě ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, mohou členské 
státy požadovat, aby takové ESÚS 
uzavřelo vhodné pojištění za účelem krytí 
rizik, která jsou specifická pro činnosti 
daného ESÚS.

V případě ESÚS, jehož členové mají 
omezenou odpovědnost, mohou členské 
státy požadovat, aby takové ESÚS 
uzavřelo vhodné pojištění za účelem krytí 
rizik, která jsou specifická pro činnosti 
daného ESÚS.

Or. en

Odůvodnění

Pouze potenciální věřitelé ESÚS mají zájem znát předem rozsah finančních závazků členů 
ESÚS. Zmínka o omezené odpovědnosti, připojená k názvu ESÚS, neumožňuje seznámit se 
s rozsahem finančních závazků členů ani pojistnými mechanismy, které ESÚS případně 
chrání.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise uděluje platformě ESÚS 
provozované Výborem regionů mandát 
k zmonitorování činnosti existujících 
a připravovaných ESÚS, k organizování 
výměny osvědčených postupů, ke zjištění 
společných výzev a k navržení lepšího 
zapojení ESÚS do jednotlivých 
odvětvových politik Unie.

Or. en

Odůvodnění

Platforma ESÚS je vhodným nástrojem pro monitorování ESÚS a výměnu osvědčených 
postupů a poznatků ohledně výzev, jimž musí čelit jak stávající, tak nově zakládaná ESÚS, 
čímž může docházet k většímu využití ESÚS v odvětvových politikách EU.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do poloviny roku 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Výboru 
regionů hodnotící zprávu o uplatňování,
účelnosti, efektivnosti, významnosti, 
evropské přidané hodnotě a prostoru pro 
zjednodušení tohoto nařízení.

„Do poloviny roku 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Výboru 
regionů hodnotící zprávu o uplatňování, 
účelnosti, efektivnosti, významnosti, 
evropské přidané hodnotě, zohledňování v 
různých útvarech Komise a Evropskou 
službou pro vnější činnost a prostoru pro 
zjednodušení tohoto nařízení. 

Tato hodnotící zpráva bude vycházet z 
ukazatelů, které Komise přijme formou
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17a.“

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
17a, v nichž stanoví indikátory, na jejichž 
základě budou vypracovány hodnotící 
zprávy.“

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí lepšího zakotvení ESÚS v  oblastech odvětvové politiky EU. Aby byl plně využit 
potenciál, který mohou mít ESÚS nad rámec programů územní spolupráce, je nezbytné zvýšit 
povědomí a začlenit nástroj do různých útvarů Komise.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Nařízení (ES) č. 1082/2006
Článek 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou Komisi uděleny podle 
podmínek stanovených v tomto článku. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi udělena podle 
podmínek stanovených v tomto článku. 

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení se uděluje na dobu neurčitou od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 17 se uděluje Komisi na dobu pěti 
let od…*. Komise vypracuje zprávu o 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená v článku 17 
kdykoli zrušit.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená v článku 17 
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.

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.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně současně oznámí 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně současně oznámí 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akty v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud k nim do dvou 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud 
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měsíců ode dne, kdy byly Evropský 
parlament a Rada o příslušném aktu 
informováni, nevysloví ani Evropský 
parlament ani Rada žádné námitky nebo 
pokud před uplynutím uvedené lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi, že námitku nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Evropský parlament ani Rada nevysloví ve 
lhůtě tří měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud Evropský parlament i Rada
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Pokud Evropský parlament ani Rada 
v uvedené lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, vyhlásí 
se akt v přenesené pravomoci v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstupuje 
v platnost dnem v něm stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
vyhlášen v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty pokud Evropský parlament a 
Rada Komisi informovaly o svém úmyslu 
námitky nevyslovit.
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

_______________
* Vložte prosím datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že ESÚS, která jsou 
založena před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, změní svou úmluvu a stanovy, 
se mohou rozhodnout, zda budou 
podléhat ustanovením tohoto nařízení.
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Pokud se tak rozhodnou, vyznačí tuto 
svoji volbu v záznamech orgánu, který je 
zmocněn upravovat jejich úmluvu a 
stanovy.

Or. en

Odůvodnění

Již existující ESÚS by měla mít možnost, aby ustanovení nového nařízení, která jsou 
příznivější než ustanovení nařízení (ES) č. 1082/2006, platila i pro ně.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Záměrem revize tohoto nařízení je omezit právní a administrativní obtíže, jimž ESÚS čelí 
v souvislosti se schvalovacím procesem, zřízením, výkonem jejich úkolů a vedením jejich 
zaměstnanců. Návrh Komise je sestaven tak, aby tyto překážky odstranil a aby objasnil 
přetrvávající právní nejasnosti, které měly za následek nedůsledné uplatňování tohoto nařízení 
ze strany členských států, čímž vznikla řada překážek pro řádné zavádění ESÚS. Pouze 
zjednodušená a jasná pravidla pro řízení ESÚS povedou k nezbytné právní určitosti, a více 
pobídnou budoucí partnery k prohlubování jejich spolupráce napříč regiony. Tato revize může 
zvýšením přitažlivosti ESÚS podpořit jejich využití coby upřednostňovaného nástroje pro 
územní spolupráci jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi. Zpravodaj také zdůrazňuje 
dobrovolnost tohoto nástroje a to, a že místní a regionální orgány musí a budou dále 
pokračovat v rozhodování o opatřeních nejvhodnějších pro jejich spolupráci. 

Zpravodaj vítá rozšíření působnosti ESÚS, zvláště pak zařazení veřejných podniků mezi 
potenciální členy ve smyslu směrnice 2004/17/ES. Na druhé straně se však zdá, že Komise 
opomenula partnerství veřejného a soukromého sektoru, která poskytují hospodářské služby 
obecného zájmu. Příslušný pozměňovací návrh má tedy za cíl rozšířit seznam podniků o ty, 
které jsou pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, jak je stanoveno 
v rozhodnutío použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem podnítit 
spolupráci v oblasti veřejné dopravy, zdravotní péče, energetiky či vodních zdrojů.

Zpravodaj dále výslovně navrhuje zjednodušit zakládání ESÚS s partnery ze třetích zemí bez 
ohledu na to, zda jde o partnery z jednoho či více členských států. Záměrem je zde pozměnit 
kritéria tak, aby se umožnilo seskupení mezi dvěma ESÚS, kdy jeden subjekt je z jednoho z 
členských států EU a druhý subjekt je z třetí země či ze zámořského území. Zpravodaj se v 
tomto případě domnívá, že aby bylo zřízení ESÚS odůvodněně schváleno či zamítnuto, je 
nejprve zapotřebí toto stanovisko objasnit, což však znamená, že členské státy budou muset 
při svém hodnocení dodržovat přísná pravidla.

Zpravodaj obhajuje existenci jednoho správního místa, tedy jediného orgánu jmenovaného 
členským státem, jenž by rozhodoval o schválení nového ESÚS, namísto velkého počtu 
vládních úřadů. Nerozumí se tím však jediný orgán v rámci jednoho členského státu, což 
v podstatě není proveditelné vzhledem k tomu, že federální členské státy EU sestávají 
z federálních subjektů oprávněných schvalovat ESÚS, nýbrž vyvarovat se nejednoznačným 
definicím a zkrátit dobu postupů, která vzniká v důsledku zásahů různých vnitrostátních 
ministerstev v některých členských státech. Záměrem zpravodaje je tedy zřídit dobrou praxi 
odůvodněného zamítnutí či schválení a stanovit jediný oprávněný orgán na jeden členský stát.   

Platforma ESÚS založená Výborem regionů spojuje všechny zúčastněné strany na politické i 
technické úrovni a poskytuje grémium pro podporu a poskytování poradenství jak pro 
stávající, tak pro nově zakládaná ESÚS.

Výbor regionů, který má na starosti vedení rejstříku ESÚS a řízení platformy ESÚS, zajistí 
zveřejnění úmluvy nového ESÚS v řadě C Úředního věstníku. Řádná spolupráce a výměna 

                                               
1 C(2011) 9380 final.
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informací mezi Komisí a Výborem regionů také zjednoduší a podpoří lepší využití ESÚS v 
odvětvových politikách EU.

Překážky při zakládání a náležitém fungování ESÚS jsou dlouhotrvající a jsou způsobeny 
hlavně zdlouhavým prováděním tohoto nařízení členskými státy a nedostatečnou koordinací 
mezi orgány. Zároveň se však jedná také o následek nedostatečného začlenění do politik EU 
pro konkrétní odvětví. Zpravodaj chce zdůraznit, že ESÚS lze využít nad rámec regionální 
politiky a územní spolupráce. EU již vyvinula přeshraniční struktury v odvětvových 
politikách, jako je oblast výzkumu (ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury). 
Další činnosti financované ze strukturálních fondů, jako jsou programy rozvoje venkova 
(financované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova), přeshraniční pracovní 
agentury financované Evropským sociálním fondem, společné řízení infrastruktur 
transevropské sítě či nástroj pro propojení Evropy pro transevropské projekty, mohou být 
řízeny ESÚS, čímž se přispěje ke splnění cílů politiky soudržnosti. Aby se plně využilo 
vlastního potenciálu ESÚS v ostatních politikách EU, měla by Komise poskytovat informace 
a zvýšit povědomí o svých vlastních službách. V druhé fázi by mohly ESÚS začít zohledňovat 
útvary Komise, čímž by se zajistilo, že budou mít tyto subjekty nárok na všechny výzvy k 
předkládání návrhů určené veřejným orgánům.

Zpravodaj by navíc rád prodiskutoval řadu dalších záležitostí. Některá ESÚS oznámila 
problémy, které zaznamenala při žádání o financování ze strany EU převážně proto, že byla 
považována za jeden jediný subjekt, a nikoli za druh partnerství složený z členů ESÚS. V 
takových programech financovaných ze strany EU, na něž mají nárok pouze konsorcia, by 
mělo být ESÚS automaticky také považováno za oprávněné, aniž by přitom potřebovalo další 
partnery. 

Příslušná legislativní opatření by měla proto napříště považovat ESÚS za zprostředkovatele a 
pomocníka při územní spolupráci. ESÚS by mohlo na jednotném trhu působit například jako 
přeshraniční zprostředkovatelský orgán, a mělo by tedy být zohledněno v Aktu o jednotném 
trhu a v souvisejících legislativních návrzích. 

Zpravodaj se dále domnívá, že by Evropská komise měla pro ESÚS vytvořit příznivé fiskální 
prostředí tím, že zjednoduší správu DPH, zamezí případům dvojího zdanění a tam, kde je to 
možné, poskytne finanční pobídky, aniž by došlo k narušení hospodářské soutěže.

Je důležité, aby měla ESÚS možnost uzavírat dohody s jinými územními orgány či subjekty, 
které působí mimo oblast ESÚS.  Tato partnerství by byla velmi užitečná při vytváření 
makroregionálních strategií a při širším zapojování partnerů, jako například měst z třetích 
zemí či subjektů jako EPSON, které by se jinak zapojit nemohly. 

Aby byl plně využit potenciál tohoto nařízení, je třeba, aby bylo toto nařízení v menší míře 
předmětem svévolných a protichůdných výkladů ze strany členských států, které v některých 
případech působí proti sledovaným cílům. Včlenění ESÚS do existujících vnitrostátních
orgánů (např. „syndicat mixte“ ve Francii) by mohlo být kontraproduktivní. ESÚS je 
evropským nástrojem „sui generis“, a je třeba s ním takto zacházet. Členské státy a jejich 
vnitrostátní správy by měly pochopit, že ESÚS nepředstavují zátěž pro jejich vnitrostátní 
rozpočty a nepřebírají jejich pravomoci. ESÚS jsou spíše velice užitečným nástrojem 
s velkým potenciálem snížit administrativní zátěž a provozní náklady, díky čemuž podporují a 
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posilují územní spolupráci nejen v rámci EU, ale také mezi členskými státy a třetími zeměmi.


