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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor regionálního rozvoje, příslušný ve věci 
samé, aby do své zprávy zahrnul následující pozměňovací návrhy: 

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6

(6) Budováním na zkušenostech a silných 
stránkách iniciativy Společenství Urban 
uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 
1999 o obecných ustanoveních o 
strukturálních fondech [5] by měla být 
posílena městská dimenze pomocí plného 
začlenění opatření v této oblasti do 
operačních programů spolufinancovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj.
 

(6) Budováním na zkušenostech a silných 
stránkách iniciativy Společenství Urban 
uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 
1999 o obecných ustanoveních o 
strukturálních fondech [5] by měla být 
posílena městská dimenze pomocí plného 
začlenění opatření v této oblasti do 
operačních programů spolufinancovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj a 
měla by být seskupena opatření 
hospodářské politiky i politiky 
zaměstnanosti doplněná o opatření pro boj 
se sociálním vyloučením a pro zlepšení 
životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl reagovat na problémy dostupnosti a 
vzdálenosti od velkých trhů, kterým čelí 
oblasti s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva, jak je uvedeno v protokolu č. 6 
k aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska. Evropský fond pro regionální 
rozvoj by měl také reagovat na specifické 
obtíže některých ostrovů, horských oblastí a 
řídce osídlených oblastí, jejichž geografické 
umístění zpomaluje jejich rozvoj.

(10) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl reagovat na problémy dostupnosti a 
vzdálenosti od velkých trhů, kterým čelí 
oblasti s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva, jak je uvedeno v protokolu č. 6 
k aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska. Evropský fond pro regionální 
rozvoj by měl také reagovat na specifické 
obtíže některých ostrovů, evropských měst 
situovaných na jiných kontinentech 
s vysokou demografickou hustotou a 
vysokou mírou nezaměstnanosti, horských 
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oblastí a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografické umístění zpomaluje jejich 
rozvoj.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 pododstavec 2 

Stanoví zvláštní opatření týkající se přístupu 
k městským a venkovským oblastem, 
oblastem závislým na rybolovu, 
nejvzdálenějším regionům a oblastem 
s nepříznivými přírodními podmínkami. 

Stanoví zvláštní opatření týkající se přístupu 
k městským a venkovským oblastem, 
oblastem závislým na rybolovu, 
nejvzdálenějším regionům, oblastem 
s nepříznivými přírodními podmínkami a 
izolovaným oblastem s velkou hustotou 
obyvatelstva a vysokou úrovní 
nezaměstnanosti.  

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odstavec 1

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci směřující na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti pomocí snižování regionálních 
rozdílů a podpory strukturálního rozvoje a 
změn regionálního hospodářství, včetně 
konverze upadajících průmyslových regionů. 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá k financování pomoci směřující na 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti pomocí snižování regionálních 
rozdílů a podpory strukturálního rozvoje a 
změn regionálního hospodářství, včetně jak 
konverze upadajících průmyslových regionů, 
tak boje proti nezaměstnanosti a chudobě.

Odůvodnění

Rozvoj upadajících průmyslových regionů musí být jednou etapou v rámci dosažení tohoto 
cíle, jelikož v těchto regionech již existuje situace, kterou je potřeba napravit.  Proto bychom 
se měli zaměřit na hlavní problém v rozvoji míst a lidských zdrojů, a to na boj proti chudobě, 
k němuž může dojít pouze v podmínkách úplné a stabilní zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 odst. 2

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
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udržitelných pracovních míst a podpory 
růstu beroucího ohled na životní prostředí.

udržitelných pracovních míst a podpory 
růstu beroucího ohled na životní prostředí a 
zajištění rovnosti mezi muži a ženami, 
nediskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace a 
sociálního vyloučení, a zajišťuje, že 
podmínkou pro všechny projekty pobírající 
příspěvky z fondů je dostupnost pro 
zdravotně postižené osoby.

Odůvodnění

Evropský fond pro regionální rozvoj je nezbytným nástrojem pro omezení a zmírnění 
sociálního vyloučení zdravotně postižených osob ve všech oblastech života, zejména 
prostřednictvím podpory a vytváření dostupného fyzického prostředí pro zdravotně postižené 
osoby v souvislosti s cestovním ruchem, dopravou a zastavěným prostředím.

Je životně důležité, aby strukturální fondy nevedly k vytváření dalších přístupových překážek 
pro zdravotně postižené osoby; proto je nutný výslovný odkaz, který spojuje požadavky na 
dostupnost pro zdravotně postižené osoby s přidělením zdrojů.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

(c) ostatních rozvojových iniciativ včetně 
služeb podnikům, vytváření a rozvoje 
finančních nástrojů, jako jsou například 
fondy rizikového kapitálu, úvěrové a záruční 
fondy a fondy pro místní rozvoj, dotací na 
úrok, místních služeb a výměn zkušeností 
mezi regiony, městy a příslušnými 
zúčastněnými stranami v oblasti sociální, 
ekonomické a životního prostředí;

(c) ostatních rozvojových iniciativ a iniciativ 
zaměstnanosti včetně služeb podnikům, 
vytváření a rozvoje finančních nástrojů, jako 
jsou například fondy rizikového kapitálu, 
úvěrové a záruční fondy a fondy pro místní 
rozvoj, dotací na úrok, místních služeb a 
výměn zkušeností mezi regiony, městy a 
příslušnými zúčastněnými stranami v oblasti 
sociální, ekonomické a životního prostředí;

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 odst. 2 bod ca (nový)
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ca) nepřetržitývýcvikpracovníků především 
ve vztahu k technologickým inovacím;

Justification

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 úvodní část

V rámci cíle ,,konvergence” Evropský fond 
pro regionální rozvoj soustředí svoji pomoc 
na podporu udržitelného integrovaného 
regionálního a místního hospodářského 
rozvoje pomocí mobilizace a posílení 
endogenní kapacity prostřednictvím 
programů, které mají za cíl modernizaci a 
diversifikaci regionálních hospodářských 
struktur, zejména v těchto oblastech:

V rámci cíle ,,konvergence” Evropský fond 
pro regionální rozvoj soustředí svoji pomoc 
na podporu udržitelného integrovaného 
regionálního a místního hospodářského 
rozvoje pomocí mobilizace a posílení 
endogenní kapacity prostřednictvím 
programů, které mají za cíl modernizaci a 
diversifikaci regionálních a místních 
hospodářských struktur, zejména v těchto 
oblastech:

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 bod 1

1) výzkum a vývoj, inovace a podnikavost, 
včetně posilování regionálních kapacit pro 
výzkum a vývoj, pomoci pro výzkum a 
vývoj v malých a středních podnicích, 
přenos technologie, zlepšení spojení mezi 
malými a středními podniky, univerzitami a 
výzkumnými a technologickými středisky, 
rozvoje sítí a skupin podniků, podpory pro 
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám malých a středních 
podniků, podpory podnikavosti a inovací v 
malých a středních podnicích 
prostřednictvím nových finančních nástrojů;

1) výzkum a vývoj, inovace a podnikavost, 
včetně posilování regionálních kapacit pro 
výzkum a vývoj, pomoci pro výzkum a 
vývoj v malých a středních podnicích, 
přenos technologie, zlepšení spojení mezi 
malými a středními podniky, univerzitami a 
výzkumnými a technologickými středisky, 
rozvoje sítí a skupin podniků, podpory pro 
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám malých a středních podniků 
a mikropodniků, podpory podnikavosti a 
inovací v malých a středních podnicích a 
mikropodnicích prostřednictvím nových 
finančních nástrojů;



PA\552793CS.doc 7/1 PE 353.395v01-00
Externí překlad

CS

Amendment 10
Čl. 4 bod 1a (nový)

1a. podpora rovnosti mezi muži a ženami 
na trhu práce, zvlášť prostřednictvím 
podpory zakládání podniků a infrastruktur 
a služeb, které usnadňují skloubení 
rodinného a profesního života, spolu 
s konkrétními opatřeními pro podnikatelky, 
která usnadní hospodářské použití nových 
nápadů, a opatření na podporu zakládání 
nových podniků odvozených od univerzit a 
stávajících podniků.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 bod 2)

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti a rozvoje veřejných 
služeb on-line, pomoci a služeb malým a 
středním podnikům při zavádění a účinném 
využívání informačních a komunikačních 
technologií;

2) informační společnost, včetně rozvoje 
místního obsahu, služeb a aplikací, 
zlepšování dostupnosti, zvlášť dostupnosti 
zdravotně postižených osob a jiných 
sociálně vyloučených skupin, a rozvoje 
veřejných služeb on-line, pomoci a služeb 
malým a středním podnikům při zavádění a 
účinném využívání informačních a 
komunikačních technologií;

Odůvodnění

Článek 4 Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se týká pouze regionů spadajících 
pod cíl 1, správně zdůrazňuje význam informační společnosti. 

Začlenění je základní součástí cíle Evropského společenství dosáhnout informační společnosti 
pro všechny, tj. podpora dostupnosti informační společnosti pro zranitelné skupiny. Evropský 
fond pro regionální rozvoj musí být plně oddaný celkovým cílům a záměrům elektronického 
začlenění a elektronické dostupnosti, a proto musí zajistit, aby činnosti podporované v této 
oblasti věnovaly pozornost potřebě podpory a uznávaly ji a zajistily dostupnost k informační 
společnosti pro zdravotně postižené osoby.
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Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 bod 2a (nový)

2a. iniciativy místní zaměstnanosti a 
rozvojové iniciativy: zajištění infrastruktury 
v měřítku vhodném pro místní rozvoj a 
rozvoj zaměstnanosti. 

Odůvodnění

Toto znění je převzato ze stávajícího nařízení, kde se vztahuje na iniciativy místní 
zaměstnanosti, zvlášť v městských oblastech.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 bod 3)

3) životní prostředí, včetně investic 
souvisejících se zpracováním odpadů, 
dodávkami vody, zpracováním komunálních 
odpadních vod a kvalitou ovzduší, 
integrovanou prevencí a kontrolou znečištění 
ovzduší, obnovou kontaminovaných zařízení 
a půdy, podporou biodiverzity a ochrany 
přírody, pomocí malým a středním 
podnikům při prosazování udržitelných 
výrobních postupů zaváděním ekonomicky 
efektivních ekologických systémů řízení a 
přijímáním a používáním technologií 
zabraňujících znečišťování;

3) životní prostředí, včetně investic 
souvisejících se zpracováním odpadů a 
recyklací, dodávkami vody, zpracováním 
komunálních odpadních vod a kvalitou 
ovzduší, integrovanou prevencí a kontrolou 
znečištění ovzduší, obnovou 
kontaminovaných zařízení a půdy, podporou 
biodiverzity a ochrany přírody, pomocí 
malým a středním podnikům při prosazování 
udržitelných výrobních postupů zaváděním 
ekonomicky efektivních ekologických 
systémů řízení a přijímáním a používáním 
technologií zabraňujících znečišťování;

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 bod 5

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a obnovy 
kulturního dědictví podporujícího 

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu a ochrany a obnovy 
sociálního a kulturního dědictví 
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hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou;

podporujícího hospodářský růst a rozvoj 
zaměstnanosti. To musí zahrnovat také 
pomoc pro zlepšení nabídky turistických 
služeb, zvlášť pomocí odborného 
vzdělávání a inovací v cestovním ruchu,
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 bod 5

5) Cestovní ruch zahrnující podporu
přírodního a kulturního dědictví, jakožto 
potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, ochranu a zhodnocení kulturního 
dědictví na podporu hospodářského rozvoje, 
a pomoc na zlepšení turistických služeb 
s cílem poskytnout nové služby s vyšší 
přidanou hodnotou. 

5) Cestovní ruch zahrnující podporu 
přírodního a kulturního dědictví, jakožto 
potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, ochranu a zhodnocení sociálního a  
kulturního dědictví na podporu 
hospodářského růstu a rozvoje 
zaměstnanosti. To rovněž zahrnuje pomoc 
na zlepšení turistických služeb, zejména 
prostřednictvím odborného vzdělávání 
v povoláních spojených s cestovním 
ruchem, s cílem poskytnout nové služby 
s vyšší přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 4 bod 6

6) Investice do dopravy, zahrnující 
transevropské sítě a integrované strategie na 
podporu samotné městské dopravy, které 
přispívají ke zlepšení dostupnosti osobní a 
nákladní dopravy, jakož i jejich kvality, 
s cílem dosáhnout vyváženějšího světového 
pokrytí, podpořit vzájemné propojování a 
snížit dopady na životní prostředí;

6) Investice do dopravy, zahrnující 
transevropské sítí a integrovaných strategií 
na podporu samotné městské dopravy, které 
přispívají ke zlepšení dostupnosti osobní 
dopravy pro všechny, zejména pro 
zdravotně postižené osoby, a nákladní 
dopravy, jakož i kvality těchto služeb, 
s cílem dosáhnout vyváženějšího světového 
pokrytí, podpořit vzájemné propojování a 
snížit dopady na životní prostředí; 

Pozměňovací návrh 16
Čl.. 4 bod 7
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7) Energie zahrnující transevropské sítě, 
které přispívají ke zlepšení bezpečnosti 
zásobování, dosažení vnitřního trhu a 
začlenění uvažovaných environmentálních 
ohledů, a zlepšení energetické účinnosti a 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie;

7) Energie zahrnující transevropské sítě, 
které přispívají ke zlepšení bezpečnosti 
zásobování, zachování pracovních 
příležitostí, dosažení vnitřního trhu a 
začlenění uvažovaných environmentálních 
ohledů, a zlepšení energetické účinnosti a 
rozvoj obnovitelných zdrojů energie; 

Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 bod 8

8) Investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti a kvality života 
v regionech;

8) investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvality 
života v regionech, a do neustálého 
odborného vzdělávání pracovníků v oblasti 
nových technologií

Odůvodnění

Neustálé odborné vzdělávání pracovníků, zvlášť starších pracovníků, v podstatě zajistí vysoce 
kvalitní výkon v práci a obeznámenost s novými technologiemi, a pomůže pak odstranit jev 
postupného nahrazování „starších“ zaměstnanců mladšími zaměstnanci, kteří jsou více zvyklí 
na moderní profesní požadavky. Celoživotní vzdělávání musí být při zajištění práce a rovných 
příležitostí základním faktorem.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 4 bod 9

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje a 
zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb, které přispívají k regionálnímu 
rozvoji a kvalitě života v regionech;

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje a 
zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb a rovného přístupu ke zdravotní 
péči, které přispívají k regionálnímu rozvoji 
a kvalitě života v regionech;

Odůvodnění

Článek 4 Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se týká pouze regionů spadajících 
pod cíl 1, zdůrazňuje investice do zdravotní péče.

Je nutno také věnovat pozornost tomu, aby zranitelné skupiny jako zdravotně postižené osoby 
měly rovný přístup ke zdravotní péči včetně informací o zdravotní péči, které by měly být 
poskytovány ve formátech dostupných pro zdravotně postižené osoby.
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Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 bod 10

10) přímá pomoc při investicích v malých a 
středních podnicích přispívající k vytváření 
a zachování pracovních míst.

10) přímá pomoc při investicích v malých a 
středních podnicích přispívající k vytváření 
a zachování vysoce kvalitní zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 5 bod 1

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje a 
zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb, které přispívají k regionálnímu 
rozvoji a kvalitě života v regionech;

9) zdravotnictví, včetně investic do rozvoje a 
zlepšování poskytování zdravotnických 
služeb a rovného přístupu ke zdravotní 
péči, které přispívají k regionálnímu rozvoji 
a kvalitě života v regionech;

Odůvodnění

Článek 4 Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se týká pouze regionů spadajících 
pod cíl 1, zdůrazňuje investice do zdravotní péče.

Je nutno také věnovat pozornost tomu, aby zranitelné skupiny jako zdravotně postižené osoby 
měly rovný přístup ke zdravotní péči včetně informací o zdravotní péči, které by měly být 
poskytovány ve formátech dostupných pro zdravotně postižené osoby.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 5 bod 1 písm. a)

(a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo
souvisejí s cíli regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 

(a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíli regionálního hospodářského 
rozvoje, a boj proti nezaměstnanosti a 
chudobě, podporou středisek zaměřených na 
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propagací přenosu technologií a rozvojem 
technologických předpovědí a 
mezinárodního hodnocení politik na podporu 
inovace a podporou spolupráce mezi 
podniky a společných politik inovace, 
výzkumu a vývoje; 

určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 
propagací přenosu technologií a rozvojem 
technologických předpovědí a 
mezinárodního hodnocení politik na podporu 
inovace a podporou spolupráce mezi 
podniky a společných politik inovace, 
výzkumu a vývoje; 

Odůvodnění

Boj proti nezaměstnanosti a chudobě musí tvořit primární cíl a mělo by být jasné, že je 
nerozlučně spjatý s rozvojem a technologickým pokrokem.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 5 bod 1 písm. ba (nové)

(ba) zajištění infrastruktury v měřítku 
vhodném pro místní rozvoj a rozvoj 
zaměstnanosti;

Odůvodnění

Toto znění je převzato ze stávajícího nařízení, kde se vztahuje na iniciativy místní 
zaměstnanosti, zvlášť v městských oblastech.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 5 bod 1 písm. bb (nové)

(bb) podpora struktur poskytujících místní 
služby pro vytvoření nových pracovních 
míst, ale mimo opatření financovaných 
Evropským sociálním fondem (ESF);

Pozměňovací návrh 24
Čl. 5 bod 1 písm. ca (nové)

(ca) podpora rovnosti mezi muži a ženami 
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na trhu práce, zvlášť prostřednictvím 
podpory zakládání podniků a infrastruktur 
a služeb, které usnadňují skloubení 
rodinného a profesního života, spolu 
s konkrétními opatřeními pro podnikatelky, 
která usnadní hospodářské použití nových 
nápadů, a opatření na podporu zakládání 
nových podniků odvozených od univerzit a 
stávajících podniků;

Pozměňovací návrh 25
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

da) zvyšování aktivního zapojení nejvíce 
znevýhodněných skupin v městských a 
venkovských oblastech do rozvoje jejich 
komunit a místního hospodářství;

Pozměňovací návrh 26
Čl. 5 bod 2 bod a)

a) podpora investic na obnovu znečistěných 
krajin a území a podpora rozvoje 
infrastruktur spojených s biologickou 
rozmanitostí a Naturou 2000 přispívajících 
k udržitelnému hospodářskému rozvoji a 
diverzifikaci venkovských oblastí;

a) podpora investic na obnovu znečistěných 
krajin a území a podpora rozvoje 
infrastruktur spojených s biologickou 
rozmanitostí a Naturou 2000 přispívajících 
k udržitelnému hospodářskému rozvoji, 
diverzifikaci výroby a zachování pracovních 
příležitostí ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh 27
Čl. 5 bod 2 písmeno c)

c) podpora čisté veřejné dopravy; c) podpora čisté veřejné dopravy dostupné 
pro všechny, včetně zdravotně postižených 
osob;

Odůvodnění

Evropský fond pro regionální rozvoj je nezbytným nástrojem pro omezení a zmírnění 
sociálního vyloučení zdravotně postižených osob ve všech oblastech života, zejména 
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prostřednictvím podpory a vytváření dostupného prostředí pro zdravotně postižené osoby. 
Dostupnost je zásadní a ústřední součástí strategie udržitelného regionálního rozvoje a musí 
být uznávána jako jedna z priorit. V souvislosti s rozvojem měst je nutné věnovat zvláštní 
pozornost sociálně vyloučeným osobám, zejména při plánování měst. Dostupnost městského 
prostředí pro zdravotně postižené osoby je nezbytná.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 5 bod 3

3) dostupnost dopravních a 
telekomunikačních služeb obecného 
ekonomického zájmu mimo hlavní městská 
centra, zejména:

3) dostupnost, zvlášť pro zdravotně 
postižené osoby a jiné sociálně vyloučené 
osoby, dopravních a telekomunikačních 
služeb obecného ekonomického zájmu mimo 
hlavní městská centra, zejména:

Odůvodnění

Evropský fond pro regionální rozvoj je nezbytným nástrojem pro omezení a zmírnění 
sociálního vyloučení zdravotně postižených osob ve všech oblastech života, zejména 
prostřednictvím podpory a vytváření dostupného prostředí pro zdravotně postižené osoby. 
Dostupnost je zásadní a ústřední součástí strategie udržitelného regionálního rozvoje

Pozměňovací návrh 29
Čl. 6 bod 1 uvozující část

1) Rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností prostřednictvím 
společných strategií ve prospěch 
udržitelného územního rozvoje, zejména:

1) Rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností prostřednictvím 
společných strategií ve prospěch 
udržitelného rozvoje území a zaměstnanosti, 
zejména: 

Pozměňovací návrh 30

Čl. 6 bod 2 písm. da (nové)

(da) vytvoření společných infrastruktur pro 
neustálé přeshraniční systémy vzdělávání a 
odborné přípravy zaměřené zvlášť na 
dvojjazyčné a vícejazyčné odborné 
vzdělávání;
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Pozměňovací návrh 31
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1

1. V případě akcí, jejichž součástí je obnova 
měst podle čl. 25 odst. 4 písm. a) a čl. 36 
odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. (…) 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje rozvoj účastnických, 
integrovaných strategií pro řešení velkého 
množství hospodářských, ekologických a 
sociálních problémů, s nimiž se potýkají 
městské aglomerace.

1. V případě akcí, jejichž součástí je obnova 
měst podle čl. 25 odst. 4 písm. a) a čl. 36 
odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. (…) 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje rozvoj účastnických, 
integrovaných strategií pro řešení velkého 
množství hospodářských, ekologických a 
sociálních problémů, s nimiž se potýkají 
městské aglomerace, podporuje odstranění 
přístupových překážek, s nimiž se potýkají 
zdravotně postižené osoby v městském 
prostředí, a vyžaduje, aby projekty rozvoje 
měst financované Evropským fondem pro 
regionální rozvoj splňovaly kritéria 
dostupnosti.

Odůvodnění

Obnova měst nemůže být úspěšná, jestliže se městská politika a plánování nepřizpůsobí 
sociálně znevýhodněným skupinám. Rozvoj měst musí zejména výslovně uznávat potřebu 
podporovat městské prostředí, které je dostupné pro zdravotně postižené osoby.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Činnost může kombinovat obnovu fyzického 
životního prostředí, přeměnu nevyužitého 
průmyslového potenciálu, jakož i ochranu a 
zhodnocení historického a kulturního 
dědictví, s činnostmi podporujícími 
podnikatelského ducha, místní 
zaměstnanost, rozvoj Společenství a 
poskytování služeb obyvatelstvu, s ohledem 
na vývoj demografických struktur.  

Činnost může kombinovat obnovu fyzického 
životního prostředí, přeměnu nevyužitého 
průmyslového potenciálu, jakož i ochranu a 
zhodnocení historického, společenského a 
kulturního bohatství, s činnostmi 
podporujícími podnikatelského ducha, 
místní zaměstnanost, rozvoj Společenství a 
poskytování služeb obyvatelstvu, s ohledem 
na vývoj demografických struktur a úroveň 
nezaměstnanosti.  

Pozměňovací návrh 33
Čl. 9 bod 5a (nový)
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5a) boje proti chudobě a nezaměstnanosti.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacích návrhů 4 a 21.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 9 bod 5b (nový)

5b) odborné vzdělávání pracovníků, aby 
dokázali najít práci nebo zlepšit svou 
profesní situaci.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacích návrhů 7 a 17.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 10 odst. 1

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj v 
oblastech s přírodním znevýhodněním, jak je 
uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…), věnují zvláštní pozornost řešení 
specifických obtíží těchto oblastí. 

Regionální programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj v 
oblastech s přírodním znevýhodněním nebo 
vážnými sociálními problémy, jak je 
uvedeno v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…), věnují zvláštní pozornost řešení 
specifických obtíží těchto oblastí.

Odůvodnění

It is very important that we take into account the specific conditions obtaining in certain 
regions in which unemployment, and also geophysical factors, exacerbate poverty, since the 
scope for development, employment and prosperity is clearly limited in relation to developed

Pozměňovací návrh 36
Čl. 10 odst. 2

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, EFRR 
přispívá zejména na financování investic 
určených na zlepšení dostupnosti, podporu a 
rozvoj hospodářských činností spojených 

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, EFRR 
přispívá zejména na financování investic 
určených na zlepšení dostupnosti, podporu a 
rozvoj hospodářských a sociálních činností 
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s kulturním dědictvím, podporu udržitelného 
využívání přírodních zdrojů a na povzbuzení 
odvětví cestovního ruchu. 

spojených s kulturním dědictvím, podporu 
udržitelného využívání přírodních zdrojů a 
na povzbuzení odvětví cestovního ruchu. 

Pozměňovací návrh 37
Článek 11 nadpis

Nejvzdálenější regiony Nejvzdálenější regiony a evropská města na 
jiných kontinentech:

Pozměňovací návrh 38
Čl. 11 úvodní část

Na základě ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. 
d)nařízení (ES) č. (…) v souladu s 
dodatečným přidělením prostředků a 
odchylněod čl. 3 odst. 2tohoto nařízení 
Evropský fond pro regionální rozvoj pomáhá 
financovat operační pomoc  v 
nejvzdálenějších regionech, za účelem 
kompenzace dodatečných nákladů v 
oblastech stanovených v článku  4 a v níže 
uvedených oblastech, s výjimkou výrobků, 
na něž se vztahuje příloha  I Smlouvy:

Na základě ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. (…) v souladus dodatečným 
přidělením prostředkůa odchylně od čl. 3 
odst. 2 tohoto nařízeníEvropský fond pro 
regionální rozvojpomáhá financovatoperační 
pomoc v nejvzdálenějších regionech a v 
autonomních oblastech Ceuta a Melilla s 
vysokou hustotou obyvatelstvana vyrovnání 
dodatečných nákladů vzniklých v oblastech 
uvedených v článku 4 a v níže uvedených 
oblastech, s výjimkou výrobků, na něž se 
vztahuje příloha I Smlouvy:

Pozměňovací návrh 39
Čl. 11 bod b)

b) podpora spojená se 
skladovacími omezeními, 
s předimenzováním, údržbou výrobních 
prostředků a nedostatečnou připraveností 
lidského kapitálu na místním trhu práce. 

b) podpora spojená se 
skladovacími omezeními, 
s předimenzováním, údržbou výrobních 
prostředků, nedostatečnou připraveností 
lidského kapitálu na místním trhu práce a 
s odborným vzděláváním.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 12 bod 6 písm. b)
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(b) popis systému sledování a hodnocení i 
složení monitorovacího výboru;

(b) popis systému sledování a hodnocení i 
složení monitorovacího výboru a 
dokumentace stanovisek partnerů;
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