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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Strukturální fondy představují jedny z nejdůležitějších nástrojů, které EU může využít k tomu, 

aby prostřednictvím strategických finančních investic dosahovala dohodnutých cílů své 

politiky v oblasti energetiky, inovací, výzkumu, telekomunikací a malých a středních 

podniků. Náš výbor se proto živě zajímá o správné stanovování cílů a investičních priorit 

politiky soudržnosti EU na období 2014–2020 a na tomto procesu se podílí. Musíme navíc 

zaručit náležitou koordinaci investic plynoucích ze strukturálních fondů s jinými programy 

Společenství, především s programy Horizont 2020, CEF a COSME, a co nejlepší využití 

synergií mezi jednotlivými fondy. 

 

S cílem náležitě doladit cíle a investiční priority a zlepšit koordinaci a řádné využívání fondů 

předkládá navrhovatelka několik pozměňovacích návrhů.  

 

Zpravodajka vítá důraz Komise na výzkum a inovace, informační technologie, malé a střední 

podniky a energetiku, avšak domnívá se, že by byla vhodná odpovídající míra pružnosti, 

pokud jde o regiony, s cílem podpořit a posílit jednotné politiky rozvoje zaměřené na růst 

a dosažení vysoké kvality ve všech odvětvích. Domnívá se proto, že jakékoli percentuální 

změny v článku 4 vyžadují hlubší diskuzi v rámci výboru ITRE a že by cíle tématického 

zaměření měly být posouzeny v rámci celkového přezkumu příslušných právních předpisů. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 

příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 

měl přispívat k plnění strategie Evropa 

2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 

z EFRR na priority Unie. V závislosti na 

kategorii podporovaných regionů by se 

podpora z EFRR měla soustředit na 

výzkum a inovace, malé a střední podniky 

a zmírňování změny klimatu. Stupeň 

soustředění prostředků by měl vycházet 

(5) Evropský fond pro regionální rozvoj by 

měl přispívat k plnění strategie Evropa 

2020 a tím zajistit větší zaměření podpory 

z EFRR na priority Unie. V závislosti na 

kategorii podporovaných regionů by se 

podpora z EFRR měla soustředit na 

výzkum a inovace, malé a střední podniky, 

hospodářský růst podporující začlenění 
a zmírňování změny klimatu. Stupeň 
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z úrovně rozvoje regionu, jakož 

i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 

na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 

než 75 % průměrného HDP v EU-25 

v referenčním období. 

soustředění prostředků by měl vycházet 

z úrovně rozvoje regionu, jakož 

i ze zvláštních potřeb regionů, jejichž HDP 

na obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 

než 75 % průměrného HDP v EU-25 

v referenčním období. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Pro rozvoj regionu je rozhodující 

jeho inovační schopnost, která však úzce 

souvisí s výzkumem a rozvojem. 

Nedostatek vynikajících výzkumných 

zařízení, jež by mohla přilákat špičkové 

vědce z celého světa a mladé vědecké 

pracovníky, představuje pro rozvoj 

četných regionů velkou překážku. Téměř 

všechny evropské regiony mají úspěšnou 

diasporu vědců činných v nejlepších 

výzkumných institucích na světě, tj. 

i mimo Evropu. Návrat těchto 

talentovaných vědců by představoval 

přínos pro celou Evropskou unii inovací. 

EFRR by proto měl podporovat veškeré 

úsilí regionů o to, aby se v prostředí 

příznivém pro inovace vytvářely podobné 

výzkumné instituce. Je třeba využívat 

veškerých možných synergií s programem 

Horizont 2020, zejména tehdy, snaží-li se 

regiony získat finanční prostředky 

z programu Horizont 2020, např. tím 

způsobem, že se společně se stávajícím 

špičkovým výzkumným subjektem účastní 

soutěže na vytvoření významných 

výzkumných institucí. Pouze skrze taková 

opatření budou nové instituce pro 

inovační podniky přitažlivé a stanou se 

ústředním prvkem výzkumných 

a inovačních klastrů. 
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Odůvodnění 

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 

Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 

dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 

einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 

Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 

werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-

Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) S cílem posílit synergie mezi EFRR 

a jinými programy Společenství by Komise 

měla na internetu zřídit a pravidelně 

aktualizovat seznam návrhů projektů, 

které usilují o využívání programů 

Společenství, jako jsou Horizont 2020, 

programy CEF a COSME, a jež sice byly 

vyhodnoceny kladně, ale nezískaly žádné, 

případně jen nedostačující, finanční 

prostředky Společenství. Členské státy by 

měly zvážit, zda by ty návrhy projektů 

uvedené v tomto seznamu, které jsou pro 

ně důležité, nemohly být zahrnuty do 

jejich operačních programů. 

Odůvodnění 

Tento nový bod odůvodnění vyplývá z návrhu zavést „známku vysoké kvality“, která by 

označovala projekty či demonstrační / pilotní zařízení, kterým nebyly přiděleny prostředky 

z evropských fondů, nebo jim nebyly přiděleny dostatečné prostředky a jež by členské státy 

mohly financovat ze strukturálních fondů. Nejdřív je však zapotřebí mít tyto informace 

k dispozici. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) V rámci udržitelného rozvoje měst se 

považuje za nezbytné podporovat 

integrovaná opatření pro řešení 

hospodářských, ekologických, 

klimatických a sociálních problémů, 

s nimiž se městské oblasti potýkají, 

a vymezit postup pro stanovení seznamu 

měst, na něž se tato opatření vztahují, 

a rozsah finančních prostředků 

vyčleněných na tato opatření. 

(7) V rámci integrovaného udržitelného 

rozvoje měst podporujícího začlenění se 

považuje za nezbytné podporovat 

integrovaná opatření pro řešení 

hospodářských, ekologických, 

klimatických a sociálních problémů, 

s nimiž se městské oblasti potýkají, 

přizpůsobit města výzvám spojeným se 

změnou klimatu a vymezit postup pro 

stanovení seznamu měst, na něž se tato 

opatření vztahují, a rozsah finančních 

prostředků vyčleněných na tato opatření. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Na základě zkušeností a přínosů 

začleňování opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst do operačních programů 

podporovaných z EFRR v období 2007–

2013 by dalším krokem na úrovni Unie 

mělo být zřízení platformy pro rozvoj měst. 

(8) Na základě zkušeností a přínosů 

začleňování opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst podporujícího začlenění do 

operačních programů podporovaných 

z EFRR v období 2007–2013 by dalším 

krokem na úrovni Unie mělo být zřízení 

platformy pro rozvoj měst. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Za účelem určování nebo testování 

nových řešení problémů týkajících se 

udržitelného rozvoje měst, které jsou 

důležité na úrovni Unie, by měl EFRR 

podporovat inovační opatření v oblasti 

udržitelného rozvoje měst. 

(9) Za účelem určování nebo testování 

nových řešení problémů týkajících se 

udržitelného rozvoje měst podporujícího 

začlenění, které jsou důležité na úrovni 

Unie, by měl EFRR podporovat inovační 

opatření v oblasti jednotného udržitelného 

rozvoje měst. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Zdůrazňuje význam zachování 

hospodářské činnosti v městských 

centrech. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Článek 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

přispívá k financování pomoci zaměřené na 

posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 

regionální rozdíly podporou rozvoje 

a strukturálních změn regionálních 

ekonomik, včetně přeměny upadajících 

průmyslových oblastí a zaostávajících 

regionů. 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

přispívá k financování pomoci zaměřené na 

posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní 

regionální rozdíly podporou rozvoje 

a strukturálních změn regionálních 

ekonomik, včetně přeměny upadajících 

průmyslových oblastí, regionů, které se 

potýkají s demografickými problémy, 
a zaostávajících regionů. EFRR by měl být 

v plném rozsahu využit pro podporu 

budování kapacit v regionech 

prostřednictvím usilovné práce zaměřené 

na zakládání center excelence, 

modernizaci univerzit, nákup vědeckého 

vybavení, přesun místní technologie, 

podporu zakládání podniků a pozitivních 

vedlejší účinků a místní vzájemné 

působení průmyslu a vědy, a vytvořit tak 

„cestu ke špičkové kvalitě“, která překlene 

rozdíly mezi více a méně rozvinutými 

regiony Unie a přispěje ke strategii Unie 

v oblasti inteligentního a udržitelného 

růstu podporujícího začlenění. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) produktivní investice, které přispívají 

k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 

míst, prostřednictvím přímé podpory 

investic do malých a středních podniků 

(MSP); 

(a) produktivní investice, které přispívají 

k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních 

míst, zejména prostřednictvím přímé 

podpory investic do malých a středních 

podniků (MSP); 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) investice do sociální, zdravotnické 

a vzdělávací infrastruktury; 

(c) investice do sociální, zdravotnické 

a vzdělávací infrastruktury podporující 

zejména nejméně rozvinuté regiony 

a regiony ze sociálního a hospodářského 

hlediska nejvíce ohrožené;  

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) rozvoj vnitřního potenciálu 

prostřednictvím opatření k podpoře 

regionálního a místního rozvoje 

a výzkumu a inovací. Tato opatření 

zahrnují: 

(d) investice zaměřené na rozvoj vnitřního 

potenciálu výzkumu a inovací na 

regionální a místní úrovni 

i prostřednictvím vytváření klastrů. Tato 

opatření zahrnují: 

Odůvodnění 

Důvodem je lepší čitelnost a jasnější zaměření textu na výzkum, vývoj a inovace. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) fixní investice do zařízení 

a infrastruktury v malém měřítku, 

(i) fixní investice do zařízení a výzkumné 

infrastruktury, včetně potřebných 

příslušných infrastruktur, 

Odůvodnění 

Spojení „příslušné infrastruktury“ je doplněno s cílem umožnit investice do širokopásmové 

infrastruktury s tímto tématickým zaměřením. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) podporu a služby pro podniky, zejména 

MSP, 

(ii) podporu a služby na posílení inovací 

u podniků, zejména MSP, 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iii) podporu veřejných výzkumných 

a inovačních subjektů a investic do 

technologií a aplikovaného výzkumu 

v podnicích, 

(iii) podporu výzkumných a inovačních 

subjektů (zejména veřejných) a investic do 

technologií a aplikovaného výzkumu 

v podnicích, dále zahrnují vytváření 

špičkových výzkumných institucí, 

například v rámci příslušné soutěže 

programu Horizont 2020, a podporu 

všech vhodných opatření, jež napomohou 

zajistit mezinárodní atraktivitu těchto 

institucí, včetně platů 

konkurenceschopných na mezinárodní 

úrovni; 

 



 

PE486.187v03-00 10/35 AD\905588CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod i v 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 

zkušeností mezi regiony, městy 

a příslušnými sociálními a hospodářskými 

subjekty a subjekty působícími v oblasti 

životního prostředí; 

(iv) vytváření sítí, spolupráci a výměnu 

zkušeností mezi regiony, městy 

a příslušnými sociálními, hospodářskými, 

vědeckými a výzkumnými subjekty 

a subjekty působícími v oblasti životního 

prostředí; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d – bod iv a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (iva) podporu veřejných a soukromých 

organizací při zlepšování zdravotnických 

systémů; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) technickou pomoc. (e) technickou pomoc na všech úrovních 

správních a řídících subjektů, které se 

inovacemi zabývají. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro větší účinnost těchto opatření je 

důležité zavést veřejné zakázky v oblasti 
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inovací nebo předobchodní veřejné 

zakázky.  

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve více rozvinutých regionech Evropský 

fond pro regionální rozvoj nepodporuje 

investice do infrastruktury poskytující 

občanům základní služby v oblastech 

životního prostředí, dopravy a IKT. 

Ve více rozvinutých regionech Evropský 

fond pro regionální rozvoj primárně 

nepodporuje investice do infrastruktury 

poskytující občanům základní služby 

v oblastech životního prostředí, dopravy 

a IKT. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) nejméně 80 % celkových prostředků 

EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 

3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 

o společných ustanoveních], a  

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) nejméně 20 % celkových prostředků 

EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 

nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 

o společných ustanoveních]. 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) nejméně 6 % celkových prostředků 

EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 

nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 

o společných ustanoveních]. 

(ii) nejméně 15 % celkových prostředků 

EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na 

tematický cíl stanovený v čl. 9 bodu 4 

nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 

o společných ustanoveních]. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odchylně od písm. a) bodu i) se 

v regionech, jejichž HDP na obyvatele 

v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 

průměrného HDP v EU-25 v referenčním 

období, které však jsou v období 2014–

2020 způsobilé v rámci kategorie 

přechodových nebo více rozvinutých 

regionů podle definice v čl. 82 odst. 2 

písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 

[nařízení o společných ustanoveních], 

alespoň 60 % celkových prostředků EFRR 

na vnitrostátní úrovni přidělí na jednotlivé 

tematické cíle stanovené v čl. 9 bodech 1, 

3 a 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 

o společných ustanoveních]. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 1– návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) posilování výzkumu, technologického 

rozvoje a inovací: 

(1) posilování výzkumu, technologického 

rozvoje a inovací a zlepšení odborné 

přípravy v evropských vzdělávacích 
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střediscích. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) posilování výzkumné a inovační 

infrastruktury a kapacit pro rozvoj 

vynikající úrovně výzkumu a inovací 

a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského 

zájmu; 

(a) posilování investic do výzkumu 

a inovací technologií a kapacit pro rozvoj 

vynikající úrovně výzkumu a inovací 

a podpora vytváření, zlepšování a provozu 

odborných středisek, zejména těch, jež jsou 

předmětem celoevropského zájmu, včetně 

potřebných příslušných infrastruktur, 

a středisek, která skýtají možnost synergie 

s jinými evropskými programy, jako 

například se soutěží na vytvoření 

špičkových výzkumných institucí v rámci 

programu Horizont 2020; 

Odůvodnění 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) podpora podnikových investic do 

výzkumu a inovací, vývoje produktů 

a služeb, přenosu technologií, sociálních 

inovací a aplikací veřejných služeb, 

stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů 

a otevřených inovací prostřednictvím 

inteligentní specializace; 

(b) podpora podnikových investic do 

výzkumu a inovací, vývoje produktů 

a služeb, přenosu technologií, zakládání 

nových podniků, osamostatňování 

podniků, sociálních a organizačních 

inovací a aplikací veřejných služeb, 

ekologických inovací, stimulace poptávky, 

společných projektů v oblasti výzkumu 

a inovací, sítí špičkové kvality, 

vnitrostátních / regionálních zařízení 

a technologických středisek, odborných 

středisek a vědeckých parků, 

postgraduálního a magisterského 

vzdělání, klastrů a otevřených inovací 
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prostřednictvím inteligentní specializace; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ba) posilování špičkového vzdělávání 

včetně vědeckých školení, mobility 

a prvotřídních středisek; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bb) podpora odpovídajících spojení 

a synergií s programem EU Horizont 

2020; 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) podpora technického a aplikovaného 

výzkumu, pilotních linek, opatření 

k včasnému ověřování 

produktů, schopností vyspělé výroby 

a prvovýroby v oblasti klíčových 

technologií a šíření technologií pro 

všeobecné použití; 

(c) podpora technického a aplikovaného 

výzkumu, pilotních linek, lidských zdrojů, 

opatření k včasnému ověřování produktů, 

schopností vyspělé výroby a prvovýroby 

v oblasti klíčových technologií a šíření 

technologií pro všeobecné použití 

prostřednictvím spolupráce se subjekty ze 

světa výzkumu a vzdělávání, přenosu 

technologií, aplikovaného výzkumu, 
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rozvoje technologií a demonstračních 

zařízení s cílem napomoci podnikům ve 

vývoji inovativnějších produktů, postupů, 

marketingu a služeb a rozrůznit 

vnitrostátní / regionální ekonomiku 

pomocí nových činností s vysokou mírou 

růstu; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ca) podpora budování kapacit pro 

okamžité ekonomické využití nových 

myšlenek vyplývajících z výzkumu 

a inovací; to zahrnuje podporu klastrů, 

partnerství spolupracujících výzkumných, 

vzdělávacích a inovativních subjektů, 

včetně průmyslových tématických 

platforem v oblasti výzkumu a inovací, 

podporu obchodní infrastruktury v oblasti 

výzkumu a inovací, propagaci obchodních 

poradních služeb v oblasti výzkumu 

a inovací i v oblasti služeb, tvůrčích 

středisek, kulturního a tvůrčího odvětví 

a sociálních inovací, pilotních 

a demonstračních aktivit a vytváření větší 

poptávky po inovativních produktech 

prostřednictvím veřejných zakázek 

a veřejných soutěží na financování 

inovačních projektů; 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) zlepšení přístupu k IKT, využití 

a kvality IKT: 

(2) zlepšení přístupu k IKT, využití 

a kvality IKT v souladu s cíli digitální 

agendy pro Evropu, a to prostřednictvím: 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) rozšiřování širokopásmového připojení 

a zavádění vysokorychlostních sítí; 

(a) rozšiřování širokopásmového připojení 

a zavádění vysokorychlostních sítí 

a podpora přijetí budoucích a vznikajících 

technologií, digitální ekonomické sítě 

a otevřené, dostupné, funkční 

a progresivní přístupové sítě nové 

generace (NGA) v oblastech, které nejsou 

dostatečně pokryty soukromými 

investicemi nebo do nichž trh nedosahuje;  

 Přijetí dlouhodobých investičních modelů 

by mělo být v souladu s pokyny EU 

v oblasti investic do širokopásmové 

infrastruktury a s pravidly pro státní 

podporu. Mělo by posílit regionální 

inovace a konkurenceschopnost, zajistit 

vysokou úroveň konkurence a vytvořit 

rovné podmínky pro všechny subjekty na 

trhu. Výsledná infrastruktura by měla 

umožnit rozdělení služeb na úrovni 

koncového uživatele a rozrůznění služeb 

a interoperabilitu sítí mezi koncovými 

body a nezávislost subjektů 

a poskytovatelů služeb. 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  
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Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (aa) pokud základní cíl týkající se 

širokopásmových sítí v digitální agendě 

pro Evropu nebude dosažen do roku 2013, 

může být povolena podpora investic 

s cílem zprostředkovat zbylému 

obyvatelstvu pokrytí satelitem; 

Odůvodnění 

Investiční priorita není zahrnuta ani v návrhu, ani v pracovním dokumentu útvarů Komise, je 

nicméně v souladu s digitální agendou pro Evropu. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) posilování aplikací v oblasti IKT 

určených pro elektronickou veřejnou 

správu, elektronické učení, elektronické 

začleňování a elektronické zdravotnictví; 

(c) rozvoj a posilování aplikací v oblasti 

IKT, které přispívají k řešení budoucích 

sociálních problémů a příležitostí, jako 

jsou elektronické učení, elektronické 

zdravotnictví, stárnoucí populace, 

snižování uhlíkových emisí, účinné 

využívání zdrojů, vzdělávání, elektronické 

začleňování, elektronická kultura, účinné 

využívání energie, společná řešení IKT 

pro „inteligentní města“, informace pro 

spotřebitele a zlepšení jeho postavení 

a aplikace elektronické správy, 

jejichž cílem je posílit inovace, 

modernizovat veřejnou správu a přístup 

občanů k těmto službám, včetně 

okrajových skupin obyvatelstva a lidí 

s postižením; 
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Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ca) podpora vzdělávání a školení o využití 

IKT; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) zvyšování konkurenceschopnosti MSP: (3) zvyšování konkurenceschopnosti 

a udržitelnosti MSP: 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) podpora podnikavosti, zejména 

usnadněním hospodářského využívání 

nových myšlenek a podporou zakládání 

nových podniků;  

(a) podpora podnikavosti žen a mužů 

a podpora zakládání nových podniků 

a podnikatelských líhní v oblastech, kde se 

hledá řešení hlavních sociálních 

problémů EU, zejména usnadněním 

hospodářského využívání nových 

myšlenek a výsledků výzkumu 

a poskytnutím potřebné infrastruktury 

a dostatečné podpory z oblasti finančního 

inženýrství pro MSP; 

Odůvodnění 
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Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) vyvíjení nových obchodních modelů 

pro MSP, zejména pro oblast 

mezinárodního obchodu; 

(b) vyvíjení a využívání nových 

obchodních modelů pro MSP, včetně 

nových hodnotových řetězců 

a marketingových organizací, zejména pro 

oblast mezinárodního obchodu; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ba) podpora podnikání, včetně poskytnutí 

počátečního kapitálu, záruk, půjček 

a mezaninového a zárodečného kapitálu, 

prostřednictvím finančních nástrojů 

a podpora rozvoje obchodních plánů; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bb) podpora obchodního využití nových 

myšlenek a výsledků výzkumu a zavedení 

obchodu náročnějšího na znalosti 

prostřednictvím kroků zaměřených na 

potřeby MSP v různých fázích jejich 

vývoje a v souladu s inovačními 

hodnotovými řetězci; 
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Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bc) podpora obchodních poradních 

služeb, zejména v oblasti zakládání 

podniků, převodu podniků, přístupu na 

nové trhy, obchodní strategie 

a monitorování, přenosu technologií 

a plánování a také inovace řízené 

designem zaměřené na uživatele, 

zvyšování schopnosti řídit inovace 

a podpora rozvoje a využití těchto služeb; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bd) podpora rozvoje internetových 

nástrojů s cílem poskytovat přesné 

informace a zjednodušit regulační 

postupy pro MSP, zejména v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, pracovního 

práva, sociálního zabezpečení, daní 

a normalizace; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  



 

AD\905588CS.doc 21/35 PE486.187v03-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b e (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (be) rozvoj MSP v nově vznikajících 

oblastech souvisejících s evropskými 

a regionálními výzvami, jako jsou tvůrčí 

a kulturní odvětví, nové formy cestovního 

ruchu, inovativní služby odrážející novou 

sociální poptávku nebo produkty a služby 

související se stárnoucí populací, péče 

a zdraví, ekologické inovace, 

nízkouhlíkové ekonomika a účinné 

využívání zdrojů, včetně koordinace 

zadávání veřejných zakázek s cílem 

urychlit přijetí inovativních řešení těchto 

problémů na trhu. 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b f (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bf) podpora vytváření a posilování 

kapacit v oblasti rozvoje služeb 

a produktů; 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 3 – písm. b g (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bg) rozvoj MSP v nově vznikajících 

oblastech souvisejících s evropskými 

a regionálními výzvami, jako jsou tvůrčí 

a kulturní odvětví, nové formy cestovního 

ruchu, včetně kulturní turistiky, 

inovativní služby odrážející novou sociální 

poptávku nebo produkty a služby 

související se stárnutím populace, 

ošetřovatelskou a zdravotní péčí, 

ekologické inovace, nízkouhlíková 

ekonomika a účinné využívání zdrojů, 

včetně koordinace se zadáváním 

veřejných zakázek s cílem urychlit přijetí 

inovativních řešení těchto problémů na 

trhu; 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) podpora energetické účinnosti 

a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

v MSP; 

(b) zvyšování energetické účinnosti 

a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

v MSP a jejich prostřednictvím; 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) podpora energetické účinnosti 

a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

v infrastrukturách a v sektoru bydlení; 

(c) podpora energetické účinnosti, větší 

použití smluv o energetické výkonnosti 
a využívání energie z obnovitelných zdrojů 

zejména v infrastrukturách a v hlubší 

obnově sektoru bydlení; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 
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s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) podpora nízkouhlíkových strategií pro 

městské oblasti; 

(e) podpora účinných strategií 

využívajících obnovitelné zdroje energie 
pro městské oblasti a zásahů do městských 

oblastí, a to včetně systémů veřejného 

osvětlení a inteligentních sítí a jejich 

přizpůsobení v zájmu snížení emisí 

uhlíku; 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ea) podpora inovativních systémů, 

zejména vytápění v malém rozsahu 

a elektrických systémů; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. e b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (eb) energetická účinnost a vytápění 

a chlazení veřejných budov 

z obnovitelných zdrojů, zejména ukázky 

budov s nulovými emisemi a s pozitivní 

energetickou bilancí, jakož i větší 

rekonstrukce existujících budov nad 

rámec nákladově optimálních úrovní; 
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Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. e c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ec) zahrnutí inovativních technologií 

z obnovitelných zdrojů, zejména 

technologií uvedených ve strategickém 

plánu pro energetické technologie a 

v energetickém plánu do roku 2050, spolu 

s biopalivy druhé a třetí generace; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority.  

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 4 – písm. e d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ed) podpora zahájení výroby energie 

z obnovitelných mořských zdrojů, včetně 

přílivové energie a energie z mořských 

vln; 

Odůvodnění 

Výčet byl převzat z pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2012) 61 v konečném znění) 

s cílem lépe definovat investiční priority. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 7 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) podpora udržitelné dopravy 

a odstraňování překážek v klíčových 

síťových infrastrukturách: 

(7) podpora intermodální udržitelné 

dopravy a mobility se současným 

zaměřením na odstraňování překážek 

a doplňování chybějících přeshraničních 

spojení v rámci udržitelné a intermodální 

dopravní infrastruktury: 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – bod 7 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) rozvoj nízkouhlíkových dopravních 

systémů šetrných k životnímu prostředí 

a podpora udržitelné městské mobility; 

(c) rozvoj nízkouhlíkových dopravních 

systémů šetrných k životnímu prostředí 

a podpora udržitelné městské 

a meziměstské mobility; 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 7 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (da) modernizace městské dopravy 

a zvyšování její účinnosti; 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 8 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 

mobility pracovních sil: 

(8) podpora zaměstnanosti a rozvoj 

zaměstnanosti s důrazem na „zelená 

pracovní místa“ a podpora mobility 

pracovních sil: 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) rozvoj podnikatelských inkubátorů 

a investiční podpora samostatně výdělečné 

činnosti a zakládání podniků; 

(a) rozvoj podnikatelských inkubátorů 

a investiční podpora samostatně výdělečné 

činnosti, mikropodniků a zakládání 

podniků; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 8 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) investování do infrastruktury pro 

veřejné služby zaměstnanosti; 

(c) investování do infrastruktury pro 

veřejné služby zaměstnanosti a střediska 

odborné přípravy; 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 9 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) podpora sociálních podniků; (c) podpora podniků a organizací sociální 

ekonomiky; 

Odůvodnění 

Podpora podniků a organizací sociální ekonomiky (družstev, vzájemných společností, 

sdružení a nadací) je nezbytná k prosazování hodnot, které zastávají evropské subjekty 

sociální ekonomiky, a k uznání jejich úlohy v rámci jednotného trhu EU. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 5. – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 prohlubování součinnosti, doplňkovosti 

a interoperability mezi nástroji programu 

Horizont 2020, jehož hlavními hybnými 

silami jsou špičková kvalita a cesta k ní, 

a strukturálními fondy, jejichž klíčovým 

tématem je budování kapacit 

a inteligentní specializace, přičemž je 

třeba zajistit, aby vazby mezi těmito dvěma 

programy byly oboustranné; 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 strukturální fondy by bylo možno využít 

na financování zařízení, rozvoj lidských 

zdrojů a vytváření klastrů v prioritních 

oblastech programu Horizont 2020 a jako 

zdroj drobných grantů poskytovaných na 

přípravu návrhů, které mají být programu 

Horizont 2020 předloženy; 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 vnitrostátní a regionální fondy by se 

mohly použít jako dodatečný zdroj 

k financování ERV, iniciativy Marie 

Curie či projektů spolupráce, jež splňují 

kritéria špičkové kvality, avšak nemohou 

být financovány z důvodu nedostatku 

evropských finančních prostředků; 

program Horizont 2020 by mohl kladně 

vyhodnoceným projektům, které však na 

finanční dotaci kvůli omezenému 

rozpočtu nedosáhly, udělovat „pečeť 
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špičkové kvality“; 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 strukturální fondy by se mohly použít na 

financování či částečné financování 

následných etap výzkumných projektů 

v rámci programu Horizont 2020 (např. 

pilotních a demonstračních projektů); 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 strukturální fondy by bylo možno použít 

pro zhodnocení výsledků výzkumu, a to 

tím způsobem, že se podpoří snadný 

přístup k získaným poznatkům či umožní 

jejich šíření z hlediska přímého 

hospodářského či společenského využití; 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 doporučuje, aby Komise prozkoumala 

možnost vytvoření společného 

celoevropského fondu financovaného ze 

strukturálních fondů na podporu 

evropské spolupráce v oblasti výzkumu; 
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Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Společné ukazatele uvedené v příloze 

tohoto nařízení se v případě potřeby použijí 

v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 

č. [...]/2012 [nařízení o společných 

ustanoveních]. U společných ukazatelů se 

základní hodnoty nastaví na nulu 

a kumulativní cíle se stanoví pro rok 2022. 

Společné ukazatele uvedené v příloze 

tohoto nařízení se v případě potřeby použijí 

po konzultaci s členskými státy a regiony 

a v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 

č. […]/2012 [nařízení o společných 

ustanoveních]. U společných ukazatelů se 

základní hodnoty nastaví na nulu 

a kumulativní cíle se stanoví pro rok 2022. 

Odůvodnění 

Regiony, jakožto subjekty využívající finanční prostředky, mají klíčovou úlohu v definování 

ukazatelů. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Zdůrazňuje, že v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy je třeba mít k dispozici 

konkrétní ukazatele. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Udržitelný rozvoj měst Udržitelný rozvoj měst podporující 

začlenění 

 

Pozměňovací návrh  69 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 

podporuje v rámci operačních programů 

udržitelný rozvoj měst prostřednictvím 

strategií, které stanoví integrovaná opatření 

k řešení hospodářských, ekologických, 

klimatických a sociálních problémů, 

s nimiž se městské oblasti potýkají. 

1. Evropský fond pro regionální rozvoj 

podporuje v rámci operačních programů 

udržitelný rozvoj měst podporující 

začlenění prostřednictvím strategií, které 

stanoví integrovaná opatření k řešení 

hospodářských, ekologických, 

klimatických a sociálních problémů, 

s nimiž se městské oblasti potýkají. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát vypracuje v rámci 

své smlouvy o partnerství seznam měst, 

v nichž mají být realizována integrovaná 

opatření pro udržitelný rozvoj měst, 

a orientační roční příděl podpory na tato 

opatření na vnitrostátní úrovni. 

2. Každý členský stát, ve spolupráci 

s regionálními úřady, vypracuje v rámci 

své smlouvy o partnerství seznam měst, 

v nichž mají být realizována integrovaná 

opatření pro udržitelný rozvoj měst 

podporující začlenění, a orientační roční 

příděl podpory na tato opatření na 

vnitrostátní úrovni. 

Odůvodnění 

Ve vztahu k politice soudržnosti a politice rozvoje měst EU je důležité zdůraznit klíčovou 

úlohu regionálních úřadů, neboť tyto úřady řídí a na místní úrovni uskutečňují strategie 

stanovené v programových dokumentech. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V souladu s článkem 51 nařízení (EU) 

č. [...]/2012 [nařízení o společných 

ustanoveních] zřídí Komise platformu pro 

1. V souladu s článkem 51 nařízení (EU) 

č. [...]/2012 [nařízení o společných 

ustanoveních] Komise ve spolupráci 
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rozvoj měst za účelem podpory budování 

kapacit a vytváření sítí mezi městy a pro 

výměnu zkušeností ohledně politiky 

týkající se problematiky měst na úrovni 

Unie v oblastech souvisejících 

s investičními prioritami EFRR a 

s udržitelným rozvojem měst. 

s Výborem regionů a za podpory 

příslušných územních programů 

spolupráce pravidelně zřizuje platformu 

pro rozvoj měst za účelem podpory 

budování kapacit a vytváření sítí 

a politického dialogu mezi městy a pro 

výměnu zkušeností ohledně politiky 

týkající se problematiky měst na úrovni 

Unie zejména v oblastech souvisejících 

s investičními prioritami EFRR a 

s udržitelným rozvojem měst podporujícím 

začlenění. 

Odůvodnění 

Není důvod, proč omezovat význam sítí a výměn zkušeností mezi městy. Program Urban bude 

i nadále velmi důležitý pro města, která nejsou zahrnuta do platformy, avšak mohl by se 

zároveň stát i programem, který rozšíří spolupráci mezi městy uvnitř i mimo platformu. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 

Komise seznam měst, která mají být 

účastníky platformy, a to na základě 

seznamů uvedených ve smlouvách 

o partnerství. Uvedené prováděcí akty se 

přijmou v souladu s poradním postupem 

uvedeným v čl. 14 odst. 2. 

Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 

Komise ve spolupráci s členskými státy 

seznam městských aglomerací a měst, 

která mají být účastníky platformy, a to na 

základě seznamů uvedených ve smlouvách 

o partnerství. Uvedené prováděcí akty se 

přijmou v souladu s poradním postupem 

uvedeným v čl. 14 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento seznam obsahuje nejvýše 300 měst, 

přičemž maximální počet měst z každého 

členského státu je 20. Města se vybírají na 

základě těchto kritérií: 

Tento seznam obsahuje nejvýše 300 měst, 

přičemž maximální počet měst z každého 

členského státu je 20. Do tohoto počtu se 

zahrnují i středně velká a menší města. 
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Města se vybírají na základě těchto kritérií: 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ba) Jako podmínku výběru členské státy 

od měst vyžadují, aby do konkrétních 

projektů zahrnuly integrovanou strategii, 

která bude zohledňovat přidanou hodnotu 

přírodních a historických zdrojů a její 

dopad na výrobu a zaměstnanost. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bb) Naléhavě žádá, aby jedním z dalších 

kritérií výběru měst byla obnova jejich 

historických center jakožto míst, která je 

třeba přizpůsobit stěžejním iniciativám 

programu Evropa 2020, požadavkům 

přístupnosti, IKT, energetickým 

požadavkům a potřebám zdravotně 

postižených osob. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (bc) Zdůrazňuje, že mezi kritéria výběru je 

třeba zahrnout i obnovu měst a budov po 

katastrofách. 
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Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Inovační opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst 

Inovační opatření v oblasti udržitelného 

rozvoje měst podporujícího začlenění 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Z podnětu Komise může EFRR 

podporovat inovační opatření v oblasti 

udržitelného rozvoje měst, a to až do limitu 

ve výši 0,2 % celkového ročního přídělu 

z EFRR. Mezi tato opatření patří studie 

a pilotní projekty za účelem určování nebo 

testování nových řešení problémů 

týkajících se udržitelného rozvoje měst, 

které jsou důležité na úrovni Unie. 

1. Z podnětu Komise může EFRR 

podporovat inovační opatření v oblasti 

udržitelného rozvoje měst podporujícího 

začlenění, a to až do limitu ve výši 0,2 % 

celkového ročního přídělu z EFRR. Mezi 

tato opatření patří studie a pilotní projekty 

za účelem určování nebo testování nových 

řešení problémů týkajících se udržitelného 

rozvoje měst, které jsou důležité na úrovni 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle čl. 9 odst. 3 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od 1. ledna 

2014. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle čl. 9 odst. 3 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od 1. ledna 2014. 

 Komise vypracuje zprávu o přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
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měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Příloha 1 – název tabulky 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Společné ukazatele by měly v příslušných 

případech fungovat diferencovaně podle 

pohlaví. 

 

 

 

 



 

AD\905588CS.doc 35/35 PE486.187v03-00 

 CS 

POSTUP 

Název Zvláštní ujednání vztahující se na Evropský fond pro regionální rozvoj 

a na cíl „investice pro růst a zaměstnanost“ a zrušení nařízení (ES) č. 

1080/2006 

Referenční údaje COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD) 

Příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

REGI 

25.10.2011 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

ITRE 

25.10.2011 

Navrhovatel(ka) 

       Datum jmenování 

Patrizia Toia 

15.11.2011 

Projednání ve výboru 23.4.2012    

Datum přijetí 19.6.2012    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

47 

5 

3 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, 

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 

Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen 

Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gaston Franco, 

Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana 

Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 

Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, 

Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera 

Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, 

Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. 

Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir 

Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber 

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 

hlasování 

António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, 

Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, 

Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij 

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 

přítomný(í) při konečném hlasování 

Jorgo Chatzimarkakis 

 
 

 


