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Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV) * 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení 

Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2009)0038 – C6-

0051/2009 – 2009/0011(CNS)) 

 

(Postup konzultace) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0038), 

- s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala 

s Parlamentem (C6-0051/2009), 

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru 

pro regionální rozvoj a Rozpočtového výboru (A6-0259/2009), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. uznává, že panuje nejistota ohledně dostupnosti rezervy v okruhu 2; zdůrazňuje, 

že financování plánu hospodářské obnovy by nemělo ohrozit budoucí potřeby v rámci 

této kategorie výdajů; dává přednost použití rozpočtových rezerv, které jsou zjištěny 

na konci každého rozpočtového roku; 

3. připomíná, že o roční částce bude rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu 

v souladu s ustanoveními bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 20061; 

4. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 

odpovídajícím způsobem; 

5. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

6. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit návrh Komise; 

7. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi. 

 

                                                 
1  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 



 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (1a) Financování Plánu evropské 

hospodářské obnovy by mělo probíhat 

v souladu s ustanoveními 

interinstitucionální dohody ze dne 

17. května 2006 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí 

o rozpočtové kázni a řádném finančním 

řízení1. 

 ____________ 
1Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (1b) Stávající rezervu v okruhu 2 nelze 

považovat za samozřejmost a žádná 

dohoda o plánu hospodářské obnovy by 

neměla vystavovat riziku budoucí potřeby 

v rámci jakékoli kategorie výdajů. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Z výše uvedené částky by mělo být 

uvolněno všem členským státům asi 

1,5 miliardy EUR z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) na rozvoj širokopásmového 

připojení k internetu ve venkovských 

oblastech a posílení operací spojených s 

prioritami, které stanoví čl. 16 odst. 1 písm. 

a) až f) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

(2) Z výše uvedené částky by mělo být 

uvolněno všem členským státům asi 

1 020 milionů EUR z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) na rozvoj širokopásmového 

připojení k internetu ve venkovských 

oblastech a posílení operací spojených s 

prioritami, které stanoví čl. 16 odst. 1 písm. 

a) až f) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

(dále jen „nové úkoly“). Z této částky by 



(dále jen „nové úkoly“). 850 milionů EUR mělo být uvolněno 

v roce 2009, zatímco 170 milionů EUR by 

mělo být zajištěno prostřednictvím 

vyrovnávacího mechanismu v rámci 

dohody o rozpočtu na rok 2010 a mělo by 

být uvolněno v roce 2010. 

 

Pozměňovací návrh 4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a)  Rozpočtový orgán navýšil prostředky 

rozpočtové položky pro rozvoj venkova 

na rok 2009 o 249 840 000 EUR. Tyto 

dodatečné prostředky by měly být použity 

na opatření financovaná podle Plánu 

evropské hospodářské obnovy z EZFRV. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Aby se zajistilo, že rozdělení dalšího 

příspěvku Společenství v jednotlivých 

členských státech bude využíváno v 

souladu s cíli dvou balíčků politických 

opatření (nové úkoly a širokopásmové 

připojení k internetu), měly by členské 

státy uvést ve svém národním strategickém 

plánu orientační částku vyplývající z 

povinné modulace spolu s nevyužitými 

finančními prostředky vytvořenými podle 

článku 136 nařízení (ES) č. ... a zvýšení 

souhrnných závazků, jak stanoví 

rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění 

rozhodnutí … Tyto částky budou věnovány 

jednak na infrastrukturu širokopásmového 

připojení k internetu, jednak na „nové 

úkoly“. 

(4) Aby se zajistilo, že rozdělení dalšího 

příspěvku Společenství v jednotlivých 

členských státech bude využíváno v 

souladu s cíli dvou balíčků politických 

opatření (nové úkoly a širokopásmové 

připojení k internetu), měly by členské 

státy uvést ve svém národním strategickém 

plánu orientační částku vyplývající z 

povinné modulace spolu s nevyužitými 

finančními prostředky vytvořenými podle 

článku 136 nařízení (ES) č. ... a zvýšení 

souhrnných závazků, jak stanoví 

rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění 

rozhodnutí …  Tyto částky budou 

věnovány na infrastrukturu 

širokopásmového připojení k internetu 

ve venkovských oblastech, na „nové úkoly“ 

a na další opatření, jejichž cílem je zlepšit 

využívání finančních prostředků 



 

a vytváření nových pracovních míst. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Aby se zvýšilo využívání uvedených 

programů, mohou členské státy využít 

dodatečné prostředky k financování 

záručního a úvěrového fondu. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) V závěrech Evropské rady ze dne 12. 

prosince 2008 je zaznamenáno, že 

Evropská rada vyjadřuje v rámci plánu 

obnovy svou podporu zejména rozvoji 

širokopásmového připojení, a to i v 

oblastech se špatnou obslužností. 

Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti 

často trpí nedostatečným přístupem 

k internetu, měla by být podpora 

infrastruktur širokopásmového připojení ve 

venkovských oblastech posílena o podporu 

z EZFRV. Vzhledem k důležitosti této 

priority by členské státy měly ve svých 

programech stanovit do konce roku 2009 

operace, jež s touto prioritou souvisejí. Měl 

by být stanoven seznam druhů operací 

spojených s infrastrukturami 

širokopásmového připojení s cílem pomoci 

členským státům určit příslušné operace v 

souvislosti s právním rámcem pro rozvoj 

venkova. 

(6) V závěrech Evropské rady ze dne 12. 

prosince 2008 je zaznamenáno, že 

Evropská rada vyjadřuje v rámci plánu 

obnovy svou podporu zejména rozvoji 

širokopásmového připojení, a to i v 

oblastech se špatnou obslužností. 

Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti 

často trpí nedostatečným přístupem 

k internetu, měla by být podpora 

infrastruktur širokopásmového připojení 

a souvisejících zařízení ve venkovských 

oblastech posílena o podporu z EZFRV. 

Vzhledem k důležitosti této priority by 

členské státy měly ve svých programech 

stanovit do konce roku 2009 operace, jež 

s touto prioritou souvisejí. Měl by být 

stanoven seznam druhů operací spojených 

s infrastrukturami a zařízením 

širokopásmového připojení s cílem pomoci 

členským státům určit příslušné operace v 

souvislosti s právním rámcem pro rozvoj 

venkova. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení – pozměňující akt 



Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Venkovským oblastem často schází 

jak drobná, tak rozsáhlejší infrastruktura 

širokopásmového připojení. Infrastruktura 

druhého typu může mít zásadní význam 

pro obslužnost méně přístupných 

venkovských oblastí. Aby bylo zajištěno co 

nejefektivnější využití dostupných zdrojů a 

umožněn zásadní rozvoj širokopásmového 

připojení k internetu ve venkovských 

oblastech, měly by být příslušné operace 

považovány za způsobilé s tím, že velikost 

související infrastruktury by neměla být 

omezena. Stávající omezení velikosti 

infrastruktury v základních službách pro 

hospodářství a obyvatelstvo venkova by se 

proto nemělo vztahovat na operace spojené 

s infrastrukturami širokopásmového 

připojení. 

(10) Venkovským oblastem často schází 

jak drobná, tak rozsáhlejší infrastruktura 

širokopásmového připojení. Infrastruktura 

druhého typu má zásadní význam pro 

obslužnost méně přístupných venkovských 

oblastí, jako jsou ostrovní a horské 

oblasti. Aby bylo zajištěno co 

nejefektivnější využití dostupných zdrojů 

a stávající infrastruktury a umožněn 

zásadní rozvoj širokopásmového připojení 

k internetu a zařízení ve venkovských 

oblastech, měly by být příslušné operace 

považovány za způsobilé s tím, že velikost 

související aktivní či pasivní infrastruktury 

nebo její části by neměla být omezena. 

Stávající omezení velikosti infrastruktury v 

základních službách pro hospodářství a 

obyvatelstvo venkova by se proto nemělo 

vztahovat na operace spojené 

s infrastrukturami širokopásmového 

připojení. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Vzhledem k tomu, že je třeba 

stávající hospodářskou krizi řešit rychle, 

je vhodné stanovit platby, jež lze 

uskutečnit v rozpočtovém roce 2009. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Členské státy by měly zajistit, aby 

regionální a místní orgány a případní 

příjemci měli k dispozici specifické 



 

informace o nových příležitostech, které 

jim nabízejí revidované programy 

pro rozvoj venkova. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (13b) Měla by být přijata zvláštní opatření 

pro zajišťování vzdělávacích kurzů 

a kurzů odborné přípravy, pokud jde 

o používání širokopásmového připojení 

a zařízení ve venkovských komunitách, se 

zvláštní pozorností věnovanou odborné 

přípravě specialistů v oblasti zemědělství, 

jejichž praktické dovednosti by pak mohly 

být využity. V tomto ohledu by měla být 

stimulace odvětví výzkumu považována 

za prioritu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 16a – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) infrastruktura širokopásmového 

připojení k internetu ve venkovských 

oblastech. 

g) infrastruktura širokopásmového 

připojení k internetu ve venkovských 

oblastech a zařízení pro veřejný přístup 

k internetu ve venkovských komunitách. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 16a – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



  ga) řízení hospodářské krize 

v zemědělském odvětví, zejména s cílem 

poskytovat podporu pro infrastrukturu 

a vytvořit síť výrobců a organizací; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 16a – odst. 1 – písm. g b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gb) opatření pro zachování nebo vytváření 

pracovních míst ve venkovských 

oblastech; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 16a – odst. 1 – písm. g c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  gc) opatření na podporu mladých 

zemědělců. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 16a – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) tabulku, jež na období od 1. ledna 2009 

do 31. prosince 2013 stanoví celkový 

příspěvek Společenství u druhů operací 

uvedených v odst. 1 písm. a) až f) a 

příspěvek Společenství u druhů operací 

uvedených v odst. 1 písm. g). 

b) tabulku, jež na období od 1. ledna 2009 

do 31. prosince 2013 stanoví celkový 

příspěvek Společenství u druhů operací 

uvedených v odst. 1 písm. a) až f) a písm. 

ga) až gc) a příspěvek Společenství 

u druhů operací uvedených v odst. 1 

písm. g).  



 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 6 – písmeno a 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 69 – odst. 2a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„2a. Podíl částky uvedené v odstavci 1 

tohoto článku, která vyplývá ze zvýšení 

souhrnných závazků, jak stanoví 

rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění 

rozhodnutí …, bude uvolněn ode dne 1. 

ledna 2009. Je určen na druhy operací 

spojené s prioritami stanovenými v čl. 16a 

odst. 1 a vynakládá se následovně: 

„2a. Podíl částky uvedené v odstavci 1 

tohoto článku, která vyplývá ze zvýšení 

souhrnných závazků, jak stanoví 

rozhodnutí Rady 2006/493/ES, ve znění 

rozhodnutí …, jakož i částka 249 840 000 

EUR, o niž byla v rozpočtovém roce 2009 

navýšena rozpočtová položka 05 04 05 01, 

budou uvolněny ode dne 1. ledna 2009. 

Jsou určeny na druhy operací spojené 

s prioritami stanovenými v čl. 16a odst. 1.“ 

a) jedna třetina (0,5 miliardy EUR) na 

druhy operací spojené s prioritami 

stanovenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až 

f); 

 

b) dvě třetiny (1 miliarda EUR) na druhy 

operací spojené s prioritou stanovenou 

v čl. 16a odst. 1 písm. g).“ 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 6 – písm. aa (nové) 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 69 – odst. 4 - pododstavec 1a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) V odstavci 4 se doplňuje nový 

pododstavec, který zní: 

 „U částky uvedené v odst. 2a písm. b) 

Komise zohlední rozdíly ve stávajícím 

širokopásmovém pokrytí v jednotlivých 

členských státech, zejména v oblastech 

s obtížným přístupem, a odlišné potřeby, 

které z těchto rozdílů vyplývají.“. 

 



Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 6 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 69 – odst. 5a – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ve zprávě o rozvoji venkova, kterou 

každoročně předkládá Komise, je jedna 

část specificky věnována sledování 

operací souvisejících s prioritami 

uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g). 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 6 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 69 – odst. 5 b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5b. Je-li při uzavření programu skutečná 

výše příspěvku Společenství vynaloženého 

na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 nižší 

než součet částek uvedených v odstavci 5a 

tohoto článku, uhradí členský stát do 

souhrnného rozpočtu Evropských 

společenství rozdíl až do výše částky, o 

kterou byly překročeny celkové dostupné 

příděly na jiné operace než ty, které jsou 

uvedeny v článku 16a odst. 1.  

5b. Je-li při uzavření programu skutečná 

výše příspěvku Společenství vynaloženého 

na operace uvedené v čl. 16a odst. 1 nižší 

než součet částek uvedených v odstavci 5a 

tohoto článku, začlení členský stát do 

svého rozpočtu na rozvoj zemědělství 

rozdíl až do výše částky, o kterou byly 

překročeny celkové dostupné příděly na 

jiné operace než ty, které jsou uvedeny 

v článku 16a odst. 1. 

Dále platí, že je-li při uzavření programu 

skutečná výše příspěvku Společenství 

vynaloženého na operace uvedené v čl. 

16a odst. 1 písm. a) až f) nižší než částka 

uvedená u těchto druhů operací v odstavci 

5a tohoto článku, uhradí členský stát do 

souhrnného rozpočtu Evropských 

společenství rozdíl až do výše částky, o 

kterou byly překročeny celkové dostupné 

příděly na operace uvedené v článku 16a 

odst. 1 písm. g). Je-li však skutečná výše 

příspěvku Společenství vynaloženého na 

jiné operace než ty, které jsou uvedeny v 

čl. 16a odst. 1, nižší než příděly, jež jsou 

pro tyto druhy operací dostupné, částka, 

 



 

která má být uhrazena, se o tento rozdíl 

sníží.  

Zároveň platí, že je-li při uzavření 

programu skutečná výše příspěvku 

Společenství vynaloženého na operace 

uvedené v čl. 16a odst. 1 písm. g) nižší než 

částka uvedená u těchto druhů operací 

v odstavci 5a tohoto článku, uhradí 

členský stát do souhrnného rozpočtu 

Evropských společenství rozdíl až do výše 

částky, o kterou byly překročeny celkové 

dostupné příděly na operace uvedené 

v článku 16a odst. 1 písm. a) až f). Je-li 

však skutečná výše příspěvku Společenství 

vynaloženého na jiné operace než ty, které 

jsou uvedeny v čl. 16a odst. 1, nižší než 

příděly, jež jsou pro tyto druhy operací 

dostupné, částka, která má být uhrazena, 

se o tento rozdíl sníží.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 6 – písm. ba (nové) 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 69 – odst. 6a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Doplňuje se nový odstavec, který zní: 

 „6a. Z částky uvedené v odstavci 2a bude 

vyčleněno 250 milionů EUR na platby 

v rozpočtovém roce 2009.“. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 2 – bod 6a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Článek 69a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 69a 

 Záruční a úvěrové fondy 



 Aniž by byla dotčena ustanovení článku 

69, mohou členské státy použít částku 

uvedenou v čl. 69 odst. 2a na záruční 

a úvěrové fondy. K provádění tohoto 

článku se použijí ustanovení nařízení 

Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 

15. prosince 2006, kterým se stanoví 

podrobná pravidla pro použití nařízení 

Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře 

pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV)1, a zejména články 50, 51 a 52 

tohoto nařízení. 

 _________ 
1Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.“ 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 70 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Bez ohledu na limity stanovené v odstavci 

3 lze příspěvek z EZFRV zvýšit až na 90 % 

v případě konvergenčních a na 75 % v 

případě nekonvergenčních regionů u druhů 

operací uvedených v čl. 16a odst. 1 tohoto 

nařízení až do výše částky vyplývající z 

uplatnění povinné modulace podle čl. 9 

odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. …, 

částky uvedené v čl. 69 odst. 2a tohoto 

nařízení a počínaje rokem 2011 též částek 

vytvořených podle článku 136 nařízení 

(ES) č. … .“ 

„Bez ohledu na limity stanovené v odstavci 

3 lze příspěvek z EZFRV zvýšit až na 

100 % v případě konvergenčních a na 75 % 

v případě nekonvergenčních regionů 

u druhů operací uvedených v čl. 16a odst. 1 

tohoto nařízení až do výše částky 

vyplývající z uplatnění povinné modulace 

podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 3 nařízení 

(ES) č. …, částky uvedené v čl. 69 odst. 2a 

tohoto nařízení a počínaje rokem 2011 též 

částek vytvořených podle článku 136 

nařízení (ES) č. … .“ 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 8a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 76 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

 8a) V článku 76 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „2a. Členské státy poskytnou specifické 

informace v souvislosti s novými 

prioritami uvedenými v článku 16a. Tyto 

informace jsou poskytovány ve prospěch 

regionálních a místních orgánů 

a případných příjemců dotyčných 

opatření.“. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Příloha 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Příloha III – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Seznam druhů operací spojených s 

prioritou podle čl. 16a odst. 1 písm. g) 

Orientační seznam druhů operací 

spojených s prioritou podle čl. 16a odst. 1 

písm. g) 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Příloha 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 

Příloha III – sloupec 1 – řádek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vytvoření nové infrastruktury 

širokopásmového připojení včetně zařízení 

páteřního propojení (např. technologie na 

bázi pevné linky, pozemská bezdrátová 

technologie, satelitní technologie nebo 

jejich kombinace) 

Vytvoření nové infrastruktury 

širokopásmového připojení včetně zařízení 

páteřního propojení a pozemního vybavení 

(např. technologie na bázi pevné linky, 

pozemská bezdrátová technologie, satelitní 

technologie nebo jejich kombinace) a další 

nezbytné formy podpory (tj. instalace 

a údržba) 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Příloha 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 



Příloha III – řádek 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh 

 Přístup veřejnosti k zařízením 

širokopásmového připojení   

 Článek 56: základní služby 

pro hospodářství a obyvatelstvo venkova   

 


