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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Toto nařízení zavádí řadu obecných ustanovení platných pro všechny strukturální nástroje, na 
něž se vztahuje společný strategický rámec pro období 2014–2020, včetně obecných zásad 
podpory, jako je partnerství, víceúrovňová správa, rovnost žen a mužů, udržitelnost a soulad 
s platným právem EU a právem členských států. Návrh obsahuje seznam společných 
tematických cílů vyplývajících ze strategie Evropa 2020 a ustanovení o společném 
strategickém rámci na úrovni Unie a o smlouvách o partnerství. Jeho cílem je posílit zaměření 
politik Unie na výkon tím, že stanoví společný přístup vycházející z ustanovení pro přezkum 
podmínek a výkonnosti a pro sledování, podávání zpráv a hodnocení. Dále obsahuje zvláštní 
ustanovení pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) 
a Fond soudržnosti (FS), především ta, která se týkají poslání a cílů politiky soudržnosti, 
finančního rámce, zvláštních mechanismů programování a podávání zpráv, velkých projektů, 
systémů kontroly a finančního řízení. 

Návrh sleduje cíl maximalizovat vliv této politiky na dosahování evropských priorit a posílit 
proces strategického plánování tím, že seznam tematických cílů vytyčených v souladu se 
strategií Evropa 2020 převede do podoby klíčových činností pro EFRR, FS, ESF, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský fond pro námořní záležitosti 
a rybolov (EMFF). Současně usiluje o zdokonalení starých řešení a zavádění nových, včetně 
předběžných podmínek, mechanismu výkonnostní rezervy, posílení pravidel pro využívání 
fondů z hlediska makrofinanční podmíněnosti a jejich sladění s novým Paktem stability 
a růstu, vytvoření systému národní akreditace, jímž se ze strany členských států zajistí řádné 
finanční řízení, zavedení prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti a povinné roční účetní 
závěrky a v neposlední řadě i zavedení postupu programování, který by byl více zaměřen na 
výsledky, a podpory inovativních finančních nástrojů.  

Názor navrhovatele

Zpravodaj podporuje návrh Komise, ale zasazuje se o to, aby do strukturálních nástrojů EU 
byly lépe začleněny cíle strategie EU pro rok 2020, především co se týče priorit v oblasti 
financování. DáDále je zcela nezbytné zajistit, aby tyto předpisy byly v souladu s předpisy 
o transevropských dopravních sítích (TEN-T) a nástrojem pro propojení Evropy (CEF).

Co se týče přechodu na udržitelnější a účinnější dopravu a mobilitu, bezpečnosti, omezení 
hluku, právních předpisů v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu a biologické 
rozmanitosti, navrhovatel souhlasí s přístupem zaměřeným na výsledky a podporuje širší 
využití předběžných podmínek. 

Odvětví dopravy je odpovědné zhruba za 24 % veškerých emisí CO2, přičemž tento podíl od 
roku 1990 narostl o 34 %. Vzhledem k tomu, kolik času je třeba pro plánování a realizaci 
rozsáhlých projektů infrastruktury, investice vynaložené v příštích letech předurčí úroveň 
dopravy a mobility v následujících desetiletích. Chceme-li dalším generacím občanů EU 
zajistit kvalitní životní úroveň, musí evropské projekty podporovat udržitelné druhy dopravy
a zaměřit se na řetězce mobility, v nichž se propojuje chůze, cyklistika, spolujízda, zvyšování 
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obsazenosti automobilů a hromadná doprava a které se s dostatečnou pružností přizpůsobují 
novým řešením v oblasti mobility. 

Hlavními zdroji finančních prostředků na dopravu v EU jsou Fond soudržnosti a ERDF,
a tudíž je nezbytné přesunout priority financování EU v příslušných rámcích a zaměřit se na 
investice do inteligentní a udržitelné mobility, aby se do budoucna podařilo předejít vzniku 
vnějších nákladů, nebo je alespoň omezit. Tím se rovněž sníží zátěž budoucích veřejných 
rozpočtů na úrovni regionů, členských států a EU. Evropa si již nemůže dovolit podporovat
mimořádně nákladné a zdlouhavé projekty velkého rozsahu. Evropa by měla přestat „myslet 
ve velkém“ a začít „jednat rozumně“. 

V této souvislosti má rozhodující význam evropská přidaná hodnota a navrhovatel se 
domnívá, že strukturální podpora by se měla zaměřit na posílení intermodality, odstranění 
překážek a doplnění chybějících přeshraničních spojů a mělo by zajistit důsledné dodržování 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a zásad ochrany životního prostředí, klimatu 
a biologické rozmanitosti. K tomuto účelu je třeba lépe posuzovat ekologické dopady a jasně 
stanovit předběžná kritéria, aby příjemci měli motivaci k přehodnocení svých politik na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni. 

Tento postoj se odráží v následujících pozměňovacích návrzích. 

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 za 
účelem posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti
nejvíce znevýhodněných regionů. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zejména 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
ostrovní, přeshraniční a horské regiony. 
Článek 175 Smlouvy požaduje, aby Unie 
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Evropského zemědělského orientačního 
a záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

podporovala dosahování těchto cílů 
činností, kterou provádí prostřednictvím 
orientační sekce Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropské 
investiční banky a jiných nástrojů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí vyčlenit 
nejméně 20 % rozpočtu Unie na cíle 
v oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“ a minimalizaci vnějších 
nákladů. V souladu s ambicí vyčlenit 
nejméně 20 % rozpočtu Unie na cíle 
v oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory 
z fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory 
z fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
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statistických jednotek (NUTS). statistických jednotek (NUTS). Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
ostrovní, přeshraniční a horské regiony, je 
ovšem nutné vzít v úvahu, že územní 
specifika nutně neodpovídají rozdělení, 
které je uvedeno ve stávajícím návrhu 
klasifikace NUTS. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, přijetí společného 
strategického rámce, dodatečná pravidla 
pro přidělování výkonnostní rezervy, 
definici oblasti a populace, na kterou se 
vztahují strategie místního rozvoje, 
podrobná pravidla pro finanční nástroje 
(předběžné hodnocení, kombinování 
podpory, způsobilost výdajů, druhy 
činností, které se nepodporují), pravidla 
pro určité druhy finančních nástrojů 
zaváděných na vnitrostátní, regionální, 
nadnárodní či přeshraniční úrovni, pravidla 
pro dohody o financování, pravidla pro 
převod a správu aktiv, ujednání o řízení 
a kontrole, pravidla pro žádosti o platbu 
a zavedení systému kapitalizace ročních 
splátek, vymezení paušální sazby podpory 
na operace vytvářející příjmy, vymezení 
paušální sazby na nepřímé náklady 
v případě grantů na základě stávajících 
metod a příslušných sazeb použitelných 
v politikách Unie, povinnosti členských 
států ohledně postupu nahlašování 

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, přijetí společného 
strategického rámce, dodatečná pravidla 
pro přidělování výkonnostní rezervy, 
definici oblasti a populace, na kterou se 
vztahují strategie místního rozvoje, 
podrobná pravidla pro finanční nástroje 
(předběžné hodnocení, kombinování 
podpory, způsobilost výdajů, druhy 
činností, které se nepodporují), pravidla 
pro určité druhy finančních nástrojů 
zaváděných na vnitrostátní, regionální, 
nadnárodní či přeshraniční úrovni, pravidla 
pro dohody o financování, pravidla pro 
převod a správu aktiv, ujednání o řízení
a kontrole, pravidla pro žádosti o platbu 
a zavedení systému kapitalizace ročních 
splátek, vymezení paušální sazby na 
nepřímé náklady v případě grantů na 
základě stávajících metod a příslušných 
sazeb použitelných v politikách Unie, 
povinnosti členských států ohledně postupu 
nahlašování nesrovnalostí a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek, způsoby 
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nesrovnalostí a vymáhání neoprávněně
vyplacených částek, způsoby výměny 
informací o operacích, ujednání o vhodné 
auditní stopě, podmínky vnitrostátních 
auditů, akreditační kritéria pro řídící 
a certifikační orgány, identifikaci běžných 
nosičů dat a kritéria pro stanovení úrovně 
finanční opravy, která má být uplatněna. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

výměny informací o operacích, ujednání 
o vhodné auditní stopě, podmínky 
vnitrostátních auditů, akreditační kritéria 
pro řídící a certifikační orgány, identifikaci 
běžných nosičů dat a kritéria pro stanovení 
úrovně finanční opravy, která má být 
uplatněna. Komise by také měla být 
oprávněna měnit přílohu V za účelem 
řešení budoucích potřeb přizpůsobení. Je 
zvláště důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

Odůvodnění

Vymezení paušální sazby je zbytečné, protože lze přesně stanovit čistý příjem, jak vyžaduje 
nařízení (ES) č. 1083/2006, a nevhodné, protože by při vymezování paušální sazby bylo 
uplatněno politické hledisko, z čehož vyplývá riziko nesprávného přidělení zdrojů. Prováděcí 
pravomoci související s metodikou výpočtu čistých příjmů u operací vytvářejících příjmy 
stanoví článek 54.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise a členské státy zajistí účinnost 
fondů SSR, zejména prostřednictvím 
monitorování, podávání zpráv a hodnocení.

9. Komise a členské státy zajistí účelnost 
a účinnost fondů SSR, zejména tím, že 
zajistí dosažení navrhovaných cílů, 
a prostřednictvím monitorování, podávání 
zpráv a hodnocení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 
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prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“.

prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“ 
a minimalizaci vnějších nákladů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise při přípravě 
a provádění smluv o partnerství 
a programů zajistí podporu požadavků na 
ochranu životního prostředí, účinného 
využívání zdrojů, opatření ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, odolnosti proti katastrofám 
a předcházení rizikům. Členské státy musí 
poskytovat informace o podpoře plnění cílů 
v oblasti změny klimatu s použitím 
metodologie přijaté Komisí. Komise přijme 
tuto metodologii prostřednictvím 
prováděcího aktu. Prováděcí akt se přijímá 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 3.

Členské státy a Komise při přípravě 
a provádění smluv o partnerství 
a programů zajistí podporu požadavků na 
ochranu životního prostředí, účinného 
využívání zdrojů, opatření ke zmírňování 
změny klimatu, udržitelnosti a účinnosti 
dopravy a přizpůsobení se této změně, 
odolnosti proti katastrofám a předcházení 
rizikům. Členské státy musí poskytovat 
informace o podpoře plnění cílů v oblasti 
změny klimatu s použitím metodologie 
přijaté Komisí. Komise přijme tuto 
metodologii prostřednictvím prováděcího 
aktu. Prováděcí akt se přijímá v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
143 odst. 3.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství 
a akvakultury (v případě EMFF);

3) zvýšení konkurenceschopnosti 
evropských, zejména malých a středních 
podniků, mikropodniků a odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví 
rybářství a akvakultury (v případě EMFF);

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech odvětvích

4) podpora přechodu všech odvětví na 
nízkouhlíkové hospodářství založené na 
úsporách energie, energetické účinnosti 
a využívání obnovitelných zdrojů; zejména 
včetně podpory udržitelné intermodální 
dopravy a mobility se zaměřením na 
odstraňování překážek a doplňování 
chybějících přeshraničních vazeb v 
udržitelné a intermodální dopravní 
infrastruktuře;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) zvýšení energetické účinnosti v odvětví 
dopravy, zejména městské dopravy;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) podpora udržitelné dopravy 
a odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

7) podpora účinné kombinované dopravy, 
jejímž cílem je udržitelná a bezpečná 
doprava šetrná k životnímu prostředí 
a mobilita, se zaměřením na zlepšování 
stávající infrastruktury, překlenování 
chybějících vazeb v přeshraničních 
spojeních a odstraňování překážek 
v klíčových síťových infrastrukturách, 
včetně spojení do regionálních, místních, 
venkovských a městských oblastí;

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

8) zvyšování zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení;

10) investice do zdraví, vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) zvyšování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde 
o spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti;

d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde 
o spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
a součinnostem pro pobřežní a říční
oblasti;
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Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ucelené tabulky milníků a cílů 
stanovených v rámci programů pro 
výkonnostní rámec podle čl. 19 odst. 1, 
spolu s metodologií a mechanismem pro 
zajištění vzájemného souladu jednotlivých 
programů a fondů SSR;

i) ucelené tabulky měřitelných 
kvalitativních a kvantitativních milníků 
a cílů stanovených v rámci programů pro 
výkonnostní rámec podle čl. 19 odst. 1, 
spolu s metodologií a mechanismem pro 
zajištění vzájemného souladu jednotlivých 
programů a fondů SSR;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na řešení 
problémů uvedených v doporučeních pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a v příslušných doporučeních 
Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy při zohlednění vnitrostátních 
a regionálních potřeb.

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření, která přinášejí největší přidanou 
hodnotu, a minimalizují vnější náklady ve 
vztahu ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný rozvoj podporující začlenění 
během víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, přičemž se zaměří na 
řešení problémů uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy při zohlednění 
vnitrostátních a regionálních potřeb.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.
Posouzení musí vycházet ze společné 
metodologie a musí být k němu přizváni 
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partneři uvedení v článku 5.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá priorita stanoví ukazatele pro 
hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Každá priorita stanoví měřitelné 
kvalitativní a kvantitativní ukazatele 
pro hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ukazatele týkající se dopadu operací 
na emise hluku, životní prostředí, 
bezpečnost a změny klimatu v souladu 
s cíli strategie EU 2020.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý program, s výjimkou programů, 
které se týkají výhradně technické pomoci, 
zahrnuje popis opatření zohledňujících
zásady uvedené v článcích 7 a 8.

4. Každý program, s výjimkou programů, 
které se týkají výhradně technické pomoci, 
zahrnuje měřitelné kvalitativní a 
kvantitativní cíle a milníky, ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy a popis 
opatření, která je třeba přijmout, mají-li 
být dodrženy zásady uvedené v článcích 7 
a 8.
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby byl lépe využit potenciál opatření 
EU v oblasti životního prostředí1, 
obsahuje každý program, plán a projekt 
výsledky posouzení vlivu členských států a 
dalších navrhovatelů projektů na životní 
prostředí, a to především na základě 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí2, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o 
posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí3, směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin4, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky5 a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků6, s cílem 
vyhnout se negativním dopadům na 
životní prostředí, jako je roztříštěnost 
krajiny, zábory půdy, znečištění vzduchu a 
vody a hluk, a není-li to možné, tyto 
dopady zmírňovat nebo kompenzovat a 
účinně chránit biologickou rozmanitost.
_________________________
1 Viz COM (2012)95 v konečném znění: 
„Větší využití potenciálu opatření EU v 
oblasti životního prostředí: budování 
důvěry prostřednictvím lepších znalostí a 
lepší schopnosti reakce“.
2 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 Úř. věst. L 197, 21.7.2001.
4 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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5 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů EU zde bylo začleněno znění návrhu Komise 
o ochraně životního prostředí (článek 42) obsažené v přezkumu hlavních směrů Unie pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě (COM(2011)0650).

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Každý program, plán a projekt, který 
souvisí s dopravou a mobilitou, musí 
vycházet z posouzení dopadů na 
bezpečnost a na předcházení nehodám 
v souladu s cílem Unie do roku 2020 snížit 
počet smrtelných nehod o 50 %.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný rozvoj a růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na měřitelné kvalitativní a 
kvantitativní milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu a biologické rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

1. Členské státy provádějí ve spolupráci s 
Komisí a pod jejím vedením předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje.

m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje a 
minimalizaci vnějších nákladů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise financovat opatření nezbytná pro 
provádění tohoto nařízení, která se 
zaměřují na přípravu, monitorování, 
správní a technickou pomoc, hodnocení, 
audit a kontrolu.

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise, nebo na žádost členského státu a 
po schválení Komisí, financovat opatření 
nezbytná pro provádění tohoto nařízení, 
která se zaměřují na přípravu, 
monitorování, správní a technickou pomoc, 
hodnocení, audit a kontrolu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čisté příjmy vytvořené po dokončení 
operace za určité referenční období se 
stanoví předem pomocí jedné z těchto 

Čisté příjmy vytvořené po dokončení 
operace za určité referenční období se 
stanoví předem pomocí:
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metod:

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zastavení nebo přemístění výrobní 
činnosti;

a) zastavení nebo úplné, popř. částečné
přemístění výrobní činnosti;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu z 
Fondu soudržnosti na celé období. Příděl 
každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží.

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu z 
Fondu soudržnosti na celé období. Příděl 
každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží, přičemž tato částka bude výslovně 
přidělena danému členskému státu 
v rámci nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše prostředků 

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává prioritu projektům, které 
respektují výše prostředků přidělených 
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přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti.

danému státu z Fondu soudržnosti, a 
zajistí, aby nemohlo dojít k narušení 
přidělování prostředků jednotlivým 
členským státům. Komise způsobilým 
členským státům poskytne nezbytnou 
koordinaci a podporu, aby tak odstranila 
administrativní a byrokratické překážky a 
zajistila transparentní proces výběru 
projektů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti;

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií a součinností pro 
přímořské oblasti a povodí;

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení k opatřením uvedeným 
v bodech ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

Stanovisko vnitrostátních orgánů a 
partnerů pro životní prostředí a rovné 
zacházení k opatřením uvedeným 
v bodech i), ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení

Čl. 111 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hospodářská a finanční soběstačnost 
projektu, přičemž operace s vyšším 
podílem spolufinancování, které přináší 
zisk, mají přednost před operacemi bez 
zisku;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 144 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 144a
Transparentnost

Komise na svých internetových stránkách 
zveřejní veškeré smlouvy o partnerství, 
programy, strategie místního rozvoje, 
velké projekty a společné akční plány 
schválené Komisí, a to pro každý 
jednotlivý členský stát. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– transparentní, s objektivně ověřitelnými 
cíli a zdrojem údajů, který je jasně určen 
a veřejně dostupný;

– transparentní, snadno pochopitelné, s 
objektivně ověřitelnými cíli a zdrojem 
údajů, který je jasně určen a veřejně 
dostupný;

Pozměňovací návrh 37



AD\906416CS.doc 19/40 PE486.053v02-00

CS

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 7 

Znění navržené Komisí

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
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zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Podpora udržitelné 7.1. Silniční doprava: Je vypracován komplexní 
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dopravy, odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách 
a odstraňování 
nedostatků 
v přeshraničním spojení 
ve smyslu účinné 
součinnosti více druhů 
dopravy (podle čl. 9 odst. 
7) 

Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
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komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 7.1 
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Znění navržené Komisí

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni). 

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic do 
hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
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projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:



AD\906416CS.doc 25/40 PE486.053v02-00

CS

síťových infrastrukturách plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni). 

– stanovení pořadí 
důležitosti investic do 
hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost (včetně 
bezpečnosti), snížení 
emisí skleníkových plynů 
a pro jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
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dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 7.1 

Znění navržené Komisí

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 



AD\906416CS.doc 27/40 PE486.053v02-00

CS

překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni). 

obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic do 
hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
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dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách 
(podle čl. 9 odst. 7)

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:
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dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni). Provedení a 
uplatňování směrnice 
2011/76/ES o výběru 
poplatků za užívání 
určitých pozemních 
komunikací těžkými 
nákladními vozidly. 

– stanovení pořadí 
důležitosti investic do 
hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

– systémy výběru 
silničních poplatků 
v jednotlivých členských 
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státech v souladu 
s ustanoveními směrnice 
2011/76/EU, včetně 
nákladů na opravu 
infrastruktury, hluku a 
znečištění ovzduší, které 
platí pro všechny silnice 
od jejich zprovoznění.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
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projekt.

Odůvodnění

Politika soudržnosti v současné době umožňuje financovat výstavbu nových silnic, aniž by 
byly od uvedení do provozu zpoplatněny. Toto ustanovení by mělo zajistit, aby se vnitrostátní 
systémy výběru silničních poplatků uplatňovaly na všechny projekty, na jejichž financování se 
EU podílí, a aby se výnosy z těchto poplatků použily na uhrazení nákladů na infrastrukturu, 
čímž dojde ke snížení objemu prostředků nutných na spolufinancování.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 7.1 

Znění navržené Komisí

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,
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– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
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prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční a vodní
doprava: Existence 
komplexního národního 
dopravního plánu, který 
vykazuje účinnou 
součinnost více druhů 
dopravy a který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic, a to 
včetně inteligentních 
dopravních systémů, 
v rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a 
v oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
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vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
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zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 7.2 

Znění navržené Komisí

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,
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– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní
dopravního plánu –
explicitní kapitoly 
o rozvoji železniční 
dopravy, stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit. 

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
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prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7. Podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování 
překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách

7.1. Silniční doprava:
Existence komplexního 
národního dopravního 
plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
(včetně veřejné dopravy 
na regionální a místní 
úrovni).

Je vypracován komplexní 
dopravní plán, který 
obsahuje:

– stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní sítě TEN-T, 
komplexní sítě a v oblasti 
sekundární dopravní 
obslužnosti. Při stanovení 
pořadí důležitosti by se 
měl vzít v úvahu přínos 
investic pro mobilitu, 
udržitelnost, snížení emisí 
skleníkových plynů a pro 
jednotný evropský 
dopravní prostor,

– realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

– strategické posouzení 
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dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
dopravní plán, 

– opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci 
komplexního národní 
dopravního plánu, který 
vykazuje účinnou 
součinnost více druhů 
dopravy – explicitní 
kapitoly o rozvoji 
železniční dopravy, 
stanovení pořadí 
důležitosti investic v 
rámci hlavní 
transevropské sítě 
dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě 
(jiné investice než do 
hlavní sítě TEN-T) a v 
oblasti sekundární 
dopravní obslužnosti 
železničního systému 
podle jejich příspěvku k 
mobilitě, udržitelnosti a 
vnitrostátním i 
celoevropským účinkům 
sítě. Investice se vztahují 
na mobilní majetek, 
interoperabilitu 
a budování kapacit.

V rámci komplexního 
dopravního plánu je 
vypracována kapitola o 
rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:

2. realistické a vyspělé 
vypracování projektu 
(včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

3. strategické posouzení 
dopadů na životní 
prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na 
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dopravní plán, 

4. opatření k posílení 
způsobilosti 
zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat 
projekt.
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