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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Toto nařízení stanoví ustanovení o Fondu soudržnosti a zrušuje nařízení (ES) č. 1084/2006. 
Fond soudržnosti poskytuje podporu členským státům, jejichž HND na obyvatele je nižší než 
90 % průměru EU-27, při investování do dopravních sítí TEN-T a do životního prostředí 
a také do energetických projektů prospěšných pro životní prostředí. S cílem zajistit koherenci 
s transevropskými dopravními sítěmi (TEN-T) a nástrojem pro propojení Evropy (CEF) návrh 
předpokládá, že z rozpočtu Fondu soudržnosti na období 2014–2020 bude vyčleněna částka 
10 miliard EUR na financování hlavních dopravních sítí v rámci nástroje pro propojení 
Evropy.  

Názor navrhovatele

Navrhovatel podporuje návrh Komise, je ovšem pro to, aby byly do strukturálních nástrojů 
EU lépe začleněny cíle strategie EU 2020, zejména pokud jde o priority financování. Dále je 
nezbytně nutný soulad mezi tímto nařízením a nařízeními o transevropských dopravních sítích 
(TEN-T) a o nástroji pro propojení Evropy (CEF).

Podporuje přístup zaměřený na výsledky a větší využívání podmíněnosti ex ante, pokud se 
jedná o přechod k udržitelnější a účinnější dopravě a mobilitě a také o bezpečnost, snižování 
hluku, právní předpisy v oblasti životního prostředí a ochranu klimatu a biologické 
rozmanitosti. 

V dopravě se vyprodukuje zhruba 24 % veškerých emisí CO2 a jejich množství se od roku 
1990 zvýšilo o 34 %. Vzhledem k době, která je zapotřebí ke koncipování a realizaci 
rozsáhlých infrastrukturních projektů, budou investice v příštích letech určující pro to, jaká 
bude doprava a mobilita v příštích desetiletích. V zájmu zajištění kvalitní úrovně života pro 
příští generace občanů EU by měly evropské projekty podporovat udržitelné druhy dopravy 
a zaměřit se na řetězce mobility, v nichž se kombinuje chůze, jízda na kole, sdílení 
automobilů, společné využívání automobilů a veřejná doprava a které jsou dostatečně pružné, 
aby vyhovovaly potřebám nových řešení v oblasti mobility. 

Protože Fond soudržnosti a EFRR jsou hlavním zdrojem financování EU v oblasti dopravy, je 
zásadní přesunout priority financování EU v příslušných rámcích a zaměřit se na investice do 
inteligentní a udržitelné mobility, aby se zamezilo jakýmkoli souvisejícím externím nákladům 
v budoucnosti nebo se alespoň tyto náklady omezily. Tím se také sníží zátěž pro budoucí 
veřejné rozpočty na úrovni regionů, členských států a EU. Evropa si už nemůže dovolit 
podporovat mimořádně nákladné a zdlouhavé projekty velkého rozsahu. Namísto velkých 
ambic začíná EU jednat chytře. 

V tomto ohledu je rozhodující evropská přidaná hodnota a navrhovatel je toho mínění, že 
zaměření na strukturální podporu by se mělo soustředit na posílení intermodality a odstranění 
úzkých profilů, zacelení chybějících přeshraničních vazeb a také zajištění plného dodržování 
právních předpisů pro bezpečnost a ochranu životního prostředí, klimatu a biologické 
rozmanitosti. Proto je zapotřebí lepších posouzení dopadu na životní prostředí a jasných 
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kritérií ex ante, aby byli příjemci motivováni a přehodnotili své politiky na národní, 
regionální a místní úrovni. 

Tento pohled odrážejí níže uvedené pozměňovací návrhy. 

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 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že Unie 
by měla rozvíjet a prosazovat svou činnost 
vedoucí k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Fond soudržnosti by 
proto měl poskytovat finanční příspěvky na 
projekty ve sféře životního prostředí 
a na transevropské sítě v oblasti dopravní 
infrastruktury.

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že Unie 
by měla rozvíjet a prosazovat svou činnost 
vedoucí k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Fond soudržnosti by 
proto měl poskytovat finanční příspěvky na 
projekty s evropskou přidanou hodnotou
ve sféře životního prostředí 
a na transevropské sítě v oblasti dopravní 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Projekty v oblasti transevropské 
dopravní sítě financované Fondem 
soudržnosti mají respektovat hlavní směry 
přijaté rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 
7. července 2010 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě9. Za 
účelem soustředění úsilí by měla být dána 
přednost projektům společného zájmu 
vymezeným v uvedeném rozhodnutí.

(4) Projekty v oblasti transevropské 
dopravní sítě financované Fondem 
soudržnosti mají respektovat hlavní směry 
přijaté rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. 661/2010/EU ze dne 
7. července 2010 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě9. Za 
účelem soustředění úsilí by měla být dána 
přednost projektům společného zájmu 
vymezeným v uvedeném rozhodnutí, 
přičemž by měla nejprve být stanovena 
jejich přesná definice a jejich klíčové cíle.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Při vytváření, definování a provádění 
projektů by měl být zajištěn přístup pro 
osoby s postižením v souladu s článkem 9 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o právech osob se zdravotním postižením.

Odůvodnění

EU a většina členských států jsou smluvními stranami Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, zatímco ve zbývajících členských státech probíhá proces její 
ratifikace. Proto je třeba aktivně usilovat o odstranění všech zbývajících překážek, 
v neposlední řadě i prostřednictvím využívání fondů politiky soudržnosti k tomuto účelu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) vzhledem k tomu, že odvětví dopravy 
vyprodukuje 24 % veškerých emisí CO2
v EU a emise z dopravy se v EU zvýšily od 
roku 1990 o 34 %1, je přechod k větší 
podpoře udržitelné mobility zásadní pro 
dosažení cílů stanovených v Bílé knize 
Komise – Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje2 a ve 
stejnojmenném usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. prosince 20113.
__________________
Viz zprávu č. 9/2009 Evropské agentury 
pro životní prostředí s názvem „Trendy 
a vyhlídky v oblasti emisí skleníkových 
plynů v Evropě v roce 2009. Sledování 
pokroku při dosahování cílů Kjótského 
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protokolu.
2 COM 2011(144) 
3 P7_TA(2011)0584 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Vzhledem k tomu, že se počet 
chybějících vazeb v udržitelných 
přeshraničních spojeních, například na 
železnici, v mnoha regionech od pádu 
železné opony zvýšil, měla by EU 
považovat za prioritní revitalizaci 
přeshraničních spojení, zejména spojení 
mezi novými členskými státy a do nich, 
protože tyto projekty vytvářejí skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu a současně 
přispívají k ochraně životního prostředí, 
klimatu a biologické rozmanitosti 
a zlepšují přístup k transevropské 
dopravní síti (TEN-T).

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) 90 % všech cest automobilem v 
evropských městech je na trase kratší než 
6 km, a proto je zde značný potenciál pro 
přechod na jiný způsob dopravy – chůzi, 
cyklistice a k veřejné dopravě.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Je nezbytné stanovit nové priority 
financování, neboť v minulosti byla 
největší část dopravních investic z Fondu 
soudržnosti určena na silniční dopravu, 
a to i přesto, že ze silniční dopravy již 
pochází 72 % všech emisí skleníkových 
plynů, které vznikají v odvětví dopravy 
v Unii1.
__________________
Viz zprávu Evropské agentury pro životní 
prostředí č. 7/2011 – TERM 2011: 
ukazatele sledování pokroku v dopravě. 
Plnění environmentálních cílů v Evropě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné řešit specifické 
potřeby Fondu soudržnosti, a v souladu se 
strategií Evropa 2020, podle které by 
politika soudržnosti měla podporovat 
potřebu dosáhnout inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění, 
je nutné stanovit investiční priority v rámci 
tematických cílů stanovených v nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

(6) Aby bylo možné řešit specifické 
potřeby Fondu soudržnosti, a v souladu se 
strategií Evropa 2020, podle které by 
politika soudržnosti měla podporovat 
dodržování zásady územní soudržnosti,
potřebu dosáhnout inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění11 a zároveň minimalizovat vnější 
náklady, je nutné stanovit investiční 
priority v rámci tematických cílů 
stanovených v nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Článek 195 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že Unie doplňuje 
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činnost členských států v odvětví 
cestovního ruchu, zejména podporou 
konkurenceschopnosti podniků Unie 
v tomto odvětví.

Odůvodnění

Od vstupu výše uvedené smlouvy v platnost je cestovní ruch výslovně definován jako jedna 
z oblastí politiky, v nichž může EU vyvíjet činnost. Tuto změnu je třeba promítnout do 
právních předpisů a pravidel financování.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Měl by být stanoven společný soubor 
ukazatelů pro posouzení pokroku při 
provádění programů, dříve než členské 
státy vypracují návrhy svých operačních 
programů. Tyto ukazatele by měly být 
doplněny ukazateli specifickými pro 
jednotlivé programy.

(7) Na základě přístupu založeného na 
výsledcích vycházejícího ze strategie 
Evropa 2020 by měl být stanoven společný 
soubor ukazatelů pro posouzení pokroku 
při provádění programů, dříve než členské 
státy vypracují návrhy svých operačních 
programů. Tyto ukazatele by měly být 
doplněny ukazateli specifickými pro 
jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investice do životního prostředí včetně 
oblastí souvisejících s udržitelným 
rozvojem a energetikou, které představují 
přínos pro životní prostředí;

a) investice do životního prostředí včetně 
oblastí souvisejících s udržitelným 
rozvojem, udržitelným cestovním ruchem 
a výrobou energie z obnovitelných zdrojů, 
které představují přínos pro životní 
prostředí;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a – bod v
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 
městské oblasti;

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 
regionální, místní, venkovské a městské 
oblasti, zejména ve vztahu k udržitelné 
intermodální dopravě a mobilitě;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporování udržitelné dopravy
a odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách:

d) podporování účinné kombinované 
dopravy zaměřené na udržitelnou, 
bezpečnou a ekologicky účinnou dopravu
a mobilitu se zaměřením na zlepšení 
stávající infrastruktury, doplnění 
chybějících přeshraničních spojení
a odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách včetně spojení do 
regionálních, místních, venkovských 
a městských oblastí:

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podporou multimodálního jednotného 
evropského dopravního prostoru 
prostřednictvím investic do transevropské 
dopravní sítě;

i) podporou udržitelného, bezpečného 
a účinného jednotného evropského 
dopravního prostoru využívajícího 
kombinovanou dopravu prostřednictvím 
investic do transevropské dopravní sítě 
a zaměřením na integraci členských států, 
které přistoupily k Evropské unii dne 1. 
května 2004 či po tomto datu, a na jejich 
potřeby v oblasti infrastruktury na základě 
solidarity a územní soudržnosti;
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zvyšováním energetické účinnosti 
v odvětví dopravy, rozvojem účinné 
kombinované dopravy zaměřené na 
udržitelnou, bezpečnou, inteligentní 
a interoperabilní dopravu a mobilitu, se 
zaměřením na podporu dostupných 
intermodálních řetězců veřejné dopravy –
chůze – cyklistiky – spolujízdy – zvýšení 
obsazenosti automobilů; podpora těchto 
opatření je podmíněna přijetím plánu 
udržitelné městské mobility(SUMP);

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) podporou optimálního rozvoje dopravy 
prostřednictvím zavedení inteligentních 
a přístupných systémů dopravy, např. 
rozvojem komplexních, vysoce kvalitních 
a interoperabilních železničních systémů, 
zejména zavedením evropského systému 
řízení železničního provozu (ERTMS), 
snížením hlučnosti železniční nákladní 
dopravy u zdroje či podporou 
ekologických autobusových linek a 
udržitelné vodní dopravy;

Pozměňovací návrh 17

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

ea) posilování koordinační role Komise 
(GŘ MOVE a REGIO) s cílem přispět ke 
zlepšení účinnosti financování a využití 
celého potenciálu Fondu soudržnosti;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení se použijí podle potřeby 
a v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Pro společné ukazatele se 
stanoví výchozí hodnota na nule a 
kumulativní cílové hodnoty se stanoví pro 
rok 2022.

Komise dále vytvoří seznam společných 
ukazatelů, přičemž zohlední mimo jiné 
minimalizaci vnějších nákladů, ochranu 
klimatu, snížení počtu nehod, znečištění 
ovzduší a hluku v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] a ustanoveními 
usnesení Evropského parlamentu na téma 
„Plán jednotného evropského dopravního 
prostoru“ [2011/2096(INI)]. Pro společné 
ukazatele se stanoví výchozí hodnota na 
nule a kumulativní cílové hodnoty se 
stanoví pro rok 2022.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro ukazatele výsledků specifické pro 
jednotlivé programy se stanoví výchozí 
hodnoty na základě posledních dostupných 
údajů a cílové hodnoty se stanoví pro rok 
2022, mohou však být vyjádřeny 
kvantitativně nebo kvalitativně.

3. Pro ukazatele výsledků specifické pro 
jednotlivé programy se stanoví výchozí 
hodnoty na základě posledních dostupných 
údajů a cílové hodnoty se stanoví pro rok 
2022, přičemž budou vyjádřeny jak 
kvantitativně, tak kvalitativně.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Hodnocení

Nejpozději do 31. prosince 2017 předloží 
Komise Evropskému parlamentu 
hodnotící zprávu o plnění cílů 
stanovených tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději dva roky po ukončení 
programu provede Komise ex post
posouzení jeho dopadů a evropské přidané 
hodnoty a předloží zprávu o tomto 
posouzení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Odůvodnění

Provádění článku 50 nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha – řádek 6

Znění navržené Komisí

Čištění odpadních vod ekvivalentní obyvatelé Počet obyvatel nově 
připojených na zlepšené 
čištění odpadních vod

Pozměňovací návrh Parlamentu

Čištění odpadních vod ekvivalentní obyvatelé Dodatečná kapacita 
čištění odpadních vod
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – řádek 13

Znění navržené Komisí

Příroda a biologická 
rozmanitost

hektary Rozloha stanovišť 
v lepším stavu z hlediska 

ochrany
Pozměňovací návrh Parlamentu

Příroda a biologická 
rozmanitost

hektary Rozloha stanovišť 
obnovených biotopů

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – řádek 22a (nový)

Znění navržené Komisí

Železnice km Celková délka nové 
železniční tratě

km Celková délka 
rekonstruované nebo 
modernizované železniční 
tratě

Pozměňovací návrh Parlamentu

Železnice km Celková délka nové 
železniční tratě

km Celková délka 
rekonstruované nebo 
modernizované železniční 
tratě

počet Nově vybudované, 
rekonstruované nebo 
modernizované 
přeshraniční úseky

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Příloha – řádky 22 b a 22 c (nové) 

Znění navržené Komisí

Doprava
Železnice km Celková délka nové

železniční tratě
km Celková délka 

rekonstruované nebo 
modernizované železniční 

tratě
Pozměňovací návrh Parlamentu

Doprava
Železnice km Celková délka nové 

železniční tratě
km Celková délka 

rekonstruované nebo 
modernizované železniční 

tratě
tunokilometry Zvýšení objemu zboží 

přepraveného nákladní 
dopravou

cestující/km Zvýšení počtu cestujících 
přepravených železniční 

dopravou

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha – řádek 22 d (nový) 

Znění navržené Komisí

Doprava
Železnice km Celková délka nové 

železniční tratě
km Celková délka 

rekonstruované nebo 
modernizované železniční 

tratě
Pozměňovací návrh Parlamentu

Doprava
Železnice km Celková délka nové 
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železniční tratě
km Celková délka 

rekonstruované nebo 
modernizované železniční 

tratě
km Celková délka železniční 

tratě vybavené systémem 
ERTMS

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha – řádek 24a (nový)

Znění navržené Komisí

Silnice km Celková délka nově 
vybudovaných silnic

km Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic

Pozměňovací návrh Parlamentu

Silnice km Celková délka nově 
vybudovaných silnic

km Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic

počet Nově vybudované, 
rekonstruované nebo 
modernizované 
přeshraniční úseky

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha – řádek 25a (nový)

Znění navržené Komisí

Městská doprava jízdy cestujících Nárůst počtu jízd 
cestujících používajících 

podporované městské 
dopravní služby
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Městská doprava jízdy cestujících Nárůst počtu jízd 
cestujících používajících 

podporované městské 
dopravní služby

procenta Změna modálního podílu 
veřejné dopravy 

a nemotorizované 
mobility, jako například 

chůze a cyklistiky

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha – řádek 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Městská doprava jízdy cestujících Nárůst počtu jízd 
cestujících používajících 

podporované městské 
dopravní služby 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Městská doprava jízdy cestujících Nárůst počtu jízd 
cestujících používajících 

podporované městské 
dopravní služby 

vozidla s ekologicky 
účinnějšími motory

Zvýšení počtu vozidel pro 
ekologicky účinnější 
městskou dopravu 
a rozvoj příslušné 

infrastruktury

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha – řádek 26a (nový)

Znění navržené Komisí

Vnitrozemské vodní cesty tunokilometry Zvýšení objemu nákladu 
přepravovaného po 

zdokonalených 
vnitrozemských vodních 
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cestách
Pozměňovací návrh Parlamentu

Vnitrozemské vodní cesty tunokilometry Zvýšení objemu nákladu 
přepravovaného po 

zdokonalených 
vnitrozemských vodních 

cestách
jízdy cestujících Zvýšení počtu cestujících 

využívajících dopravní 
služby na vnitrozemských 

vodních cestách

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha – řádek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Vliv na klima miliony tun ekvivalentu 
CO2

Změna množství emisí 
skleníkových plynů 
v důsledku 
spolufinancovaných 
opatření

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha – řádek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Cestovní ruch EUR Objem investic do 
inteligentní a udržitelné 

mobility
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha – řádky 26 d, 26 e a 26 f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Cestovní ruch EUR Objem investic do 
zlepšení přístupu ke 
službám cestovního 
ruchu pro osoby se 
sníženou pohyblivostí

EUR Objem investic do 
cyklistických sítí

EUR Objem investic do 
přírodního, kulturního, 
průmyslového 
a historického dědictví
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