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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení stanoví oblast působnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj s ohledem na cíl 
Evropská územní spolupráce. Komise se pro Evropskou územní spolupráci rozhodla 
navrhnout samostatné nařízení s cílem plně zohlednit její specifika a mezinárodní kontext. 

Jedním z novým prvků v návrhu jsou ustanovení o tematickém soustředění a investičních 
prioritách. Pozitivním krokem vpřed je vylepšení strategického zaměření programů a jejich 
orientace na výsledky. Navíc jsou snížení administrativních nákladů a předpokládaná větší 
harmonizace pravidel nezbytné pro snazší provádění programu a celkový úspěch spolupráce. 
Navrhovatel je přesvědčen, že na Komise by měla na žádost Evropského parlamentu a Rady 
poskytnout aktualizované zprávy o účinnosti politiky soudržnosti a přidané hodnotě a růstu, 
které politika soudržnosti vytváří.  

Ačkoli přináší návrh Komise jasné zlepšení ve většině oblastí, zůstává zde ještě prostor pro 
další pokroky. Navrhovatel zařadil do zařadil do klíčových oblastí, jako jsou například 
investiční priority nastíněné v návrhu, několik důležitých otázek specifických pro oblast 
dopravy. Cíl Evropské územní spolupráce je zvláště užitečný při řešení přeshraničních 
problémů a běžných místních výzev. Špatná dostupnost, infrastruktura a dopravní spoje v 
těchto klíčových oblastech jsou spolu s nedostatkem vhodných přeshraničních dopravních sítí 
skutečně důležitými tématy. Navrhovatel rovněž neopominul ani aspekty cestovního ruchu s 
ohledem na zužitkování dosud nevyužitého potenciálu přeshraničních oblastí.

Pokud jde o přenesení pravomocí na Komisi, bylo by možné namítnout, že oblast působnosti 
je příliš široká. Navrhovatel usiluje o omezení doby, na kterou je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, a zároveň o zavedení podmínek pro prodloužení této 
pravomoci. Požadavek na vypracování zprávy umožní Evropskému parlamentu a Radě získat 
spolehlivý základ pro hodnocení budoucích návrhů. Zároveň je zohledněno nové standardní 
týkající se aktů v přenesené pravomoci, které je v Evropském parlamentu používáno.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti by mělo vyřešit 
stávající územní nevyváženost a odstranit 
rozdíly v oblasti rozvoje a dostupnosti. 
Tohoto cíle lze dosáhnout pouze obnovou 
rovnováhy mezi pobřežními 
a vnitrozemskými oblastmi, městem 
a venkovem, oblastmi s dobrou 
obslužností a izolovanými oblastmi.  Tato 
náprava nerovnováh by se měla stát 
jednou z priorit politiky soudržnosti. Tato 
potřeba je mnohem citelnější 
v přeshraničních regionech, v nichž je 
proto na místě zavádět odpovídající 
opatření v rámci EFRR a v rámci územní 
spolupráce. S ohledem na uvedenou 
nutnost je třeba podpořit a zaručit 
vyvážený územní rozvoj, který je šetrný 
k životnímu prostředí a je založen na 
kvalitních infrastrukturách v oblasti 
dopravy, výroby, energetiky, služeb 
a cestovního ruchu, které budou moci 
fungovat bez fyzických, technických
nebo administrativních překážek, a to jak 
v rámci členských států, tak i mezi nimi. 
Takovýmto integrovaným přístupem lze 
podpořit inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a splnit tak cíle, 
které si Unie vytkla v oblasti územní 
spolupráce.

Odůvodnění

Zásadní podmínkou inteligentního a udržitelného růstu Evropy podporujícího začlenění je 
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hospodářská, sociální a územní soudržnost. Soudržnosti lze jen stěží dosáhnout, přetrvávají-li 
rozdíly mezi jednotlivými územími, pokud jde o dynamiku a dostupnost. Vhodným řešením by 
mohlo být obnovení rovnováhy mezi jednotlivými územími, které lze podpořit v rámci cíle 
EFRR nazvaného „Územní spolupráce“ a jehož základem by měly být kvalitní infrastruktury.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
obtížné zajištění územní kontinuity, špatná 
dostupnost a nedostatečné nebo 
neexistující dopravní spojení, včetně 
místních přetížení základních dopravních 
sítí, upadající místní odvětví, nevhodné 
podnikatelské prostředí, nedostatek sítí 
mezi místními a regionálními správami, 
výzkum a inovace a zavádění informačních 
a komunikačních technologií, znečištění 
životního prostředí, předcházení rizikům, 
záporné postoje vůči občanům sousední 
země) a využití nevyužitého potenciálu 
v pohraniční oblasti (rozvoj přeshraničních 
zařízení a klastrů pro výzkum a inovace, 
rozvíjení kulturních výměn, integrace 
přeshraničního trhu práce, podpora 
udržitelných přesrhaničních dopravních 
sítí, pokud možno podpora železničního a 
lodního spojení, podpora přeshraničního 
udržitelného cestovního ruchu a s ním 
spojeného marketingu, zlepšování  
uristické infrastruktury, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry), 
rozvíjení konkrétních projektů v odvětví 
cestovního ruchu, a zároveň prohlubování 
procesu spolupráce za účelem celkově 
harmonického rozvoje Unie. V případě 
přeshraničních programů mezi Severním 
Irskem a pohraničními hrabstvími Irska na 
podporu míru a usmíření přispívá EFRR 
rovněž k podpoře sociální a hospodářské 
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stability v dotčených regionech, zejména 
opatřeními na podporu soudržnosti 
dotčených komunit.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce.

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje, který usnadní 
propojení turistických oblastí s ostatními 
oblastmi daných zemí. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Prioritou operačního programu 
zaměřeného na transevropskou dopravní 
síť je financování projektů, které se týkají 
budování chybějících přeshraničních 
spojů, a projektů, jejichž cílem je 
odstranění kritických míst, s cílem 
usnadnit mobilitu a dostupnost území, 
zejména pro účely cestovního ruchu. 
Těchto cílů lze dosáhnout tak, že bude 
vhodně skloubeno uplatňování nástroje 
pro propojení Evropy, fondu soudržnosti 
a EFRR, zejména v rámci cíle „Evropská 
územní spolupráce‟.

Odůvodnění

Za účelem posílení evropské územní soudržnosti, které je v souladu s prioritami vymezenými 
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v rámci strategie Evropa 2020, by měla Evropská unie především usnadnit mobilitu mezi 
svými územími. Provádění této politiky se vztahuje i na transevropskou dopravní síť, na 
kterou se proto vztahují i kritéria pro přidělení finančních prostředků z EFRR, zejména 
v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
snížení dopadů na klima a inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
stanovených ve strategii Evropa 2020 by 
EFRR měl v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce přispívat k tematickým cílům 
rozvoje hospodářství založeného na 
znalostech, výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce, pokračování rozvoje, zlepšení 
nebo rozšíření dopravní infrastruktury a 
infrastruktury cestovního ruchu
a spolupráce v oblastech zaměstnanosti, 
odborného vzdělávání a sociálního 
začlenění s přeshraničním rozměrem, 
umožněním pokračování námořní 
přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je třeba přizpůsobit požadavky na 
obsah programů spolupráce v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce specifickým 
potřebám. Proto by také měly zahrnovat 
aspekty potřebné pro účinné plnění na 
území zúčastněných členských států, jako 
jsou orgány zodpovědné za audit a 
kontrolu, postup zřízení společného 
sekretariátu a rozdělení závazků v případě 
finančních oprav. Kromě toho by měl být 
vzhledem k horizontálnímu charakteru 
programů meziregionální spolupráce obsah 
těchto programů spolupráce přizpůsoben, 
zvlášť pokud jde o vymezení příjemce 
nebo příjemců v rámci současných 
programů INTERACT a ESPON.

(18) Je třeba přizpůsobit požadavky na 
obsah programů spolupráce v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce specifickým 
potřebám a problémům týkajícím se 
místního rozvoje. Proto by také měly 
zahrnovat aspekty potřebné pro účinné 
plnění na území zúčastněných členských 
států, jako jsou orgány zodpovědné za 
audit a kontrolu, postup zřízení společného 
sekretariátu a rozdělení závazků v případě 
finančních oprav. Kromě toho by měl být 
vzhledem k horizontálnímu charakteru 
programů meziregionální spolupráce obsah 
těchto programů spolupráce přizpůsoben, 
zvlášť pokud jde o vymezení příjemce 
nebo příjemců v rámci současných 
programů INTERACT a ESPON.

Odůvodnění

Návrhy předkládané v rámci programů spolupráce musí vycházet také ze zvláštních potřeb 
příslušných oblastí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s cílem inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
by strukturální fondy měly mít k řešení 
místních problémů integrovanější přístup 
podporující začlenění. S cílem posílit tento 
přístup by podpora z EFRR v pohraničních 
regionech měla být koordinována 
s podporou z Evropského zemědělského 

(19) V souladu s cílem inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
by strukturální fondy měly mít k řešení 
místních problémů, jako jsou nedostatečná 
podpora infrastruktury v oblasti dopravy a 
cestovního ruchu, úpadek tradičních 
výrobních odvětví a metod a vzdálenost 
trhů, integrovanější přístup podporující 
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fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
Evropského námořního a rybářského fondu 
(EMFF) a v příslušných případech by měla 
zahrnovat evropská seskupení pro územní 
spolupráci vytvořená podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS), kde mezi jejich cíli 
figuruje místní rozvoj.

začlenění. S cílem posílit tento přístup by 
podpora z EFRR v pohraničních regionech 
měla být koordinována s podporou 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského 
námořního a rybářského fondu (EMFF) 
a v příslušných případech by měla 
zahrnovat evropská seskupení pro územní 
spolupráci vytvořená podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS), kde mezi jejich cíli 
figuruje místní rozvoj.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) přeshraniční spolupráci mezi přilehlými 
regiony na podporu integrovaného 
regionálního rozvoje mezi sousedními 
pozemními a námořními pohraničními 
regiony ze dvou nebo více členských států 
či mezi sousedními pohraničními regiony 
alespoň z jednoho členského státu a jedné 
třetí země na vnějších hranicích Unie, na 
které se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie;

(1) přeshraniční spolupráci a odstranění 
fyzických, technických a 
administrativních překážek mezi 
přilehlými regiony na podporu 
integrovaného regionálního rozvoje mezi 
sousedními pozemními a námořními 
pohraničními regiony ze dvou nebo více 
členských států či mezi sousedními 
pohraničními regiony alespoň z jednoho 
členského státu a jedné třetí země na 
vnějších hranicích Unie;

Odůvodnění

Účinnosti a efektivity přeshraniční spolupráce lze dosáhnout pouze odstraněním fyzických, 
technických a administrativních překážek, s nimiž se na hranicích dosud setkáváme.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výměna zkušeností v oblasti 
klasifikace, přenosu a šíření osvědčených 
postupů v oblasti cestovního ruchu a 
dopravních sítí

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno uplatňování 
makroregionálních strategií Unie i trvání 
nadnárodní spolupráce ve větších 
souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR 
přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů:

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR sdílení 
lidských zdrojů, zařízení a infrastruktur 
určených k odstranění hraničního efektu
v rámci různých investičních priorit 
a s přihlédnutím k místním zvláštnostem 
a potřebám i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů:
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Odůvodnění

Ve francouzském znění nebyla přesně vystižena myšlenka, že EFRR je v rámci svého cíle 
„Územní spolupráce“ určen na odstranění tzv. „hraničního efektu“. Kromě toho je třeba 
připomenout, že tento fond nelze provádět jednotným způsobem a že je nutné brát v potaz 
i místní zvláštnosti a potřeby.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) obnova přeshraniční rovnováhy mezi 
pobřežními a vnitrozemskými oblastmi, 
městem a venkovem, oblastmi s dobrou 
obslužností a izolovanými oblastmi, 
a rovněž přeshraniční strukturální 
opatření zaměřená na podporu 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, dostupnosti, růstu, rozvoje 
a atraktivity;

Odůvodnění

Zásadní podmínkou inteligentního a udržitelného růstu Evropy podporujícího začlenění je 
hospodářská, sociální a územní soudržnost. Soudržnosti lze jen stěží dosáhnout, přetrvávají-li 
rozdíly mezi jednotlivými územími, pokud jde o dynamiku a dostupnost. Vhodným řešením by 
mohlo být začlenění další investiční priority, a sice obnovení územní rovnováhy 
prostřednictvím odpovídajících strukturálních opatření.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně udržitelné přeshraniční mobility, 
zaměřené přednostně na železniční 
spojení s novými členskými státy a mezi 
nimi, jakož i se sousedními zeměmi, 
udržitelného cestovního ruchu, 
přeshraničních dopravních spojení v 
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pracovních sil), rámci tranevropských dopravních sítí, 
odstranění fyzických, technických a 
administrativních překážek, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) podporu přeshraničního cestovního 
ruchu a společného prodeje (v rámci 
tematického cíle posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, zemědělského odvětví (v rámci 
EZFRV) a rybářského odvětví a 
akvakultury (v rámci EMFF));

Odůvodnění

Společná strategie cestovního ruchu přispívá výrazně vedle příznivých aspektů hospodářské 
politiky, jež jsou výsledkem posílené konkurenceschopnosti, k naplnění nového cíle „územní 
soudržnosti“ stanoveného Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi 
(v rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy),

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi, 
včetně přeshraniční spolupráce mezi 
správami pro zlepšení komunikace a 
konzultací se všemi zainteresovanými 
subjekty dle jejich potřeb, plánování a 
rozvoje přeshraničních infrastruktur (v 
rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
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správy); 

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv a) uskutečňování a podporu opatření v 
oblasti cestovního ruchu zaměřených na 
rozvoj dotčených oblastí;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv b) integraci dopravního systému Unie s 
dopravními systémy států sousedících s 
Unií;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv c) rozvoj nové a modernizace a 
rozšiřování stávající dopravní 
infrastruktury a infrastruktury cestovního 
ruchu;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity, 
účinné veřejné správy a opatření 
zaměřených na oblast cestovního ruchu).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podle článku 28 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] může být naplněn v rámci 
programů přeshraniční spolupráce za 
předpokladu, že skupina pro místní rozvoj 
je složena ze zástupců alespoň dvou zemí, 
z nichž jedna je členským státem.

Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podle článku 28 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] může být naplněn v rámci 
programů přeshraniční spolupráce za 
předpokladu, že skupina pro místní rozvoj 
je složena z místních zástupců alespoň 
dvou zemí, z nichž jedna je členským 
státem.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávy týkající 
se výsledků využívání Evropského fondu 
pro regionální rozvoj pro cíl územní 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 se 

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 se 
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Komisi svěřují na dobu neurčitou od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komisi svěřují na dobu pěti let od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 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.

Odůvodnění

Přenesení pravomocí na Komisi by mělo být časově omezeno na dobu pěti let, kterou je možné 
za určitých podmínek prodloužit, jako například, že byl předložen návrh zprávy a Parlament a 
Rada nevyslovily námitky. Tento pozměňovací návrh přihlíží k novému standardnímu znění 
týkajícímu se aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

EUR

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Množství investic vynaložených na 
zlepšení přístupnosti služeb cestovního 
ruchu pro osoby se sníženou pohyblivostí

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

EUR

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Množství investic do cyklistických sítí

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

EUR

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Množství investic do přírodního, 
kulturního, průmyslového a historického 
dědictví

Pozměňovací návrh 29
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Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

počet

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Nově vybudované, rekonstruované nebo 
modernizované přeshraniční úseky

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

počet

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Nově vybudované, rekonstruované nebo 
modernizované přeshraniční úseky

Pozměňovací návrh 33



PE480.799v02-00 18/19 AD\902125CS.doc

CS

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 2 – řádek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JEDNOTKA JEDNOTKA

procento

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha – tabulka – sloupek 3 – řádek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV NÁZEV

Změna v podílu veřejné dopravy
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