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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Tato předloha nařízení definuje úkoly Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), typy 
výdajů způsobilých k pomoci a rozsah jeho pomoci vzhledem k cílům „konvergence“, 
„regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „evropská územní spolupráce“. Tyto tři 
cíle jsou definovány v předloze nařízení, kterým se stanoví obecná ustanovení pro strukturální 
fondy a Fond soudržnosti a mechanismy řízení a kontroly těchto fondů.

ERDF se významnou měrou podílí na investicích Společenství do dopravní infrastruktury 
včetně transevropských dopravních sítí TEN a do podpory cestovního ruchu. Právě z této 
perspektivy připravil navrhovatel toto vysvětlující prohlášení, které se zabývá tím, jaké 
pozměňovací návrhy by v předloze nařízení mohly být provedeny.

Výdaje ERDF na dopravu v posledním programovém období (2000 až 2006) se odhadují na 
29 miliard eur, což značně přesahuje částky poskytované přes rozpočtový řádek dopravních 
sítí TEN. Předloha nařízení neuvádí žádné částky, které je nutno vyčlenit z ERDF na dopravní 
projekty, nebo dokonce na ERDF jako celek. To bude určeno v kontextu finančního výhledu a 
rozpočtového postupu.

Obsah předlohy nařízení

Navrhovatel vítá skutečnost, že do oblastí, které bude ERDF podporovat v rámci cíle 
„konvergence“, jsou zahrnuty investice do dopravy i cestovního ruchu (článek 4). Dále vítá 
skutečnost, že prioritou v kontextu „regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ je 
čistá městská doprava, přístup k dopravě mimo velké aglomerace a posilování sekundárních 
sítí zlepšováním napojení na transevropské sítě a jinou dopravní infrastrukturu (článek 4). Ve 
stejném stylu se ERDF v rámci dosažení „evropské územní spolupráce“ soustředí mj. na 
podnikavost v cestovním ruchu, snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti 
dopravy, investice do přeshraničních částí transevropských sítí, zlepšení místního a 
regionálního přístupu k těmto sítím a podporu námořní bezpečnosti (článek 6). A konečně, 
v řádně odůvodněných případech lze poskytnout financování z rozpočtu až do výše 10 % na 
operace přeshraniční povahy, jestliže partnerská země není v EU.

Navrhované pozměňovací návrhy

I když obecné směřování předlohy nařízení je třeba uvítat a k doplnění obecného nařízení o 
fondech je jednoznačně zapotřebí konkrétní nařízení o tomto fondu, předkladatel se domnívá, 
že zde existují oblasti, kde by pozměňovací návrhy přinesly větší jasnost a zaměření.

Ačkoliv podpora ERDF může být za jistých okolností k dispozici přístavům a na spolupráci 
mezi pobřežními regiony, neodkazuje se konkrétně na trajektové služby. Částky přidělované 
z ERDF možná podpoří námořní bezpečnost, ale není zde zmínka o bezpečnosti jiných 
způsobů dopravy. Peníze mohou být dány k dispozici na cestovní ruch ve venkovských 
oblastech a oblastech závislých na rybolovu, ale chybí zde zmínka o cestovním ruchu 
v kontextu městského rozměru (článek 8). Podporu lze poskytnout službám na přepravu zboží 
a na založení dopravní služby v nejvzdálenějších regionech (článek 11), ale tak, jak předloha 
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v současné době stojí, nikoliv v oblastech s přírodním znevýhodněním. 

Navrhovatel navrhl, aby se pozměňovací návrhy zabývaly těmito otázkami.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Regionální výbor jako výbor zodpovědný, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navrhované Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) ERDF by se při navrhování a 
provádění projektů regionálního rozvoje 
měl zabývat problémy dostupnosti pro 
postižené osoby, zvlášť v souvislosti s
rozšiřováním a modernizací infrastruktur, 
s dopravou a s rozvojem informační 
komunikace a technickým rozvojem, tak, že 
financování podmíní odstraněním 
stávajících překážek, nikoliv že bude 
vytvářet nové překážky dostupnosti.

Pozměňovací návrh2
Bod odůvodnění 11

(11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad s 
ostatními politikami Společenství.

(11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad s
ostatními politikami Společenství, zvláštní 
pozornost má být věnována nové politice 
sousedství, politice rozšiřování a 
energetické politice. Proto je nezbytné 
synchronizovat finanční nástroje, které 
spravuje Generální ředitelství Komise pro 
regionální politiku a Generální ředitelství 
Komise pro rozšíření, a má být zajištěna 
komplementarita a součinnost mezi 
finančními nástroji pro členské státy a 
nečlenské státy.

  
1 Ještě nezveřejněno v Úř. věst.
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Odůvodnění

EFRR spravuje GŘ Regio, zatímco Tacis a Cards spadají pod GŘ Rozšíření. V důsledku 
rozdílů v nařízení a ustanoveních pro tyto nástroje, přeshraniční a nadnárodní projekty 
vycházející ze Společenství a mimo Společenství nelze často propojit.

Pozměňovací návrh 
Čl. 2 odst. 2

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

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména:

- potřebu posílení konkurenceschopnosti a 
inovací, vytváření udržitelných pracovních 
míst a podpory růstu beroucího ohled na 
životní prostředí, rovnost mezi muži a 
ženami, nediskriminaci a sociální 
integraci;
- potřebu odstranit překážky, se kterými se 
potýkají postižení lidé a jiní s omezenou 
mobilitou při přístupu ke zboží a službám, 
zajištěním toho, že dostupnost pro tyto 
skupiny je podmínkou pobírání prostředků 
z fondů.

Amendment 4
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 
hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou;

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, přístupného postiženým 
osobám, osobám dlouhodě nebo trvale 
nemocné a starobním důchodcům, ochrany 
a obnovy kulturního dědictví podporujícího 
hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou; a 
usnadnit přechod na nové a udržitelnější 
modely cestovního ruchu;
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 bod (6)

6) 6) investice v oblasti dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií pro čistou městskou 
dopravu, které přispívají ke zlepšení 
dostupnosti a kvality dopravy cestujících a 
přepravy zboží s cílem dosáhnout větší 
rovnováhy ve využívání různých způsobů 
dopravy, podpořit intermodální systémy a 
snížit dopady na životní prostředí;

6) investice v oblasti dopravy, včetně 
transevropských sítí, významných 
evropských technologických a logistických 
projektů (např. GALILEO) a integrovaných 
městských strategií pro čistou městskou 
dopravu, zejména veřejnou, které přispívají 
ke zlepšení dostupnosti, zejména pro tělesně 
postižené osoby, osoby dlouhodobě nebo 
trvale nemocné a pro starobní důchodce 
s nízkými příjmy, a kvality dopravy 
cestujících a přepravy zboží s cílem 
dosáhnout větší rovnováhy ve využívání 
různých způsobů dopravy, podpořit 
intermodální systémy a snížit dopady na 
životní prostředí a počet dopravních nehod;

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 bod (8)

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

8) investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvality 
života v regionech prostřednictvím nových 
technologií (např. digitálních školních 
tabulí), které umožňují dálkový přístup; 

Pozměňovací návrh 7
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;

Pozměňovací návrh 8
Čl. 5 bod (1) písm. a)

a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 

a) zřízení a zvyšování regionálních kapacit 
pro výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
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souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
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; 

souvisejí s cíly regionálního hospodářského
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
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; 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 bod (2) písm. a)

a) stimulace investic do obnovy 
kontaminovaných zařízení a půdy a podpora 
rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 
přispívající k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

a) stimulace investic do obnovy 
kontaminovaných ploch a půdy a 
podpora rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 
přispívající k udržitelnému 
hospodářskému rozvoji a diverzifikaci 
venkovských oblastí, zejména s ohledem 
na cestovní ruch; akce by měly být 
zaměřeny kromě jiného na

- cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu k rozvoji udržitelného 
cestovního ruchu;
- podporu zlepšování dodávek služeb 
v cestovním ruchu prostřednictvím 
nových služeb s vysokou přidanou 
hodnotou;
- ochranu a obohacení kulturního 
dědictví jako podporu hospodářskému 
rozvoji.

Odůvodnění

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits. 
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pozměňovací návrh 
Článek 5 bod (2) písm. c)
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c) podpora čisté veřejné dopravy; c) podpora veřejné dopravy šetrné
k životnímu prostředí;

Pozměňovací návrh 11
Článek 5 bod (3) písm. a)

a) posilování sekundárních sítí zlepšováním 
spojení k dopravním sítím TEN, regionálním 
železničním uzlům, letištím a přístavům, 
nebo kombinovaným dopravním 
platformám, poskytováním radiálních 
spojení k hlavním železničním tratím a 
podporou regionálních a místních 
vnitrozemních vodních cest; 

a) posilování sekundárních sítí zlepšováním 
spojení k dopravním sítím TEN, regionálním 
železničním uzlům, letištím a přístavům, 
nebo kombinovaným dopravním 
platformám, poskytováním radiálních 
spojení k hlavním železničním tratím a 
podporou regionálních a místních 
vnitrozemních vodních cest a podporou 
přepravních služeb nezbytných pro 
poskytování základních služeb na ostrovy; 

Odůvodnění
Využívání fondů Společenství na podporu přepravních služeb nesmí ohrozit hospodářskou 
soutěž v tržní ekonomice a mělo by se tedy omezit na základní služby

Pozměňovací návrh 12
Článek 6 bod (1) písm. b)

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí;

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí a prevence přírodních 
rizik;

Odůvodnění

Prevence přírodních rizik má zjevný přeshraniční rozměr a neměla by být vyloučena 
z podpory z EFRR.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 bod (1) písm.d)

d) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání infrastruktury, 
zejména v oblastech, jakými jsou 
zdravotnictví, kultura a vzdělávání.

d) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání a dostupnosti 
infrastruktury, zejména v oblastech, jakými 
jsou zdravotnictví, kultura a vzdělávání.
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Pozměňovací návrh 14
Čl. 6 bod (1) závěr

Kromě toho Evropský fond pro regionální 
rozvoj může přispívat na podporu integrace 
přeshraničních trhů práce, místních iniciativ 
pro zaměstnanost, rovnosti příležitostí, 
odborného vzdělávání a sociálního začlenění 
a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro 
výzkum a vývoj.

Kromě toho Evropský fond pro regionální 
rozvoj může přispívat na podporu integrace 
přeshraničních trhů práce, místních iniciativ 
pro zaměstnanost, rovnosti příležitostí, 
odborného vzdělávání a sociálního 
začlenění, nediskriminace a sdílení lidských 
zdrojů a zařízení pro výzkum a vývoj.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 bod (2) písm. b)

b) zlepšení dostupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu k 
národním a nadnárodním sítím a 
platformám, zvýšení interoperability 
národních a regionálních systémů a podpora 
vyspělých komunikačních a informačních 
technologií;

b) zlepšení dostupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu, 
zvlášť z městských oblastí, k národním a 
nadnárodním sítím a platformám, zvýšení 
interoperability národních a regionálních 
systémů a podpora vyspělých 
komunikačních a informačních technologií;

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 bod (2) písm. c)

c) prevence rizik, včetně podpory námořní
bezpečnosti a ochrany proti povodním, 
znečištění mořských a vnitrozemských vod, 
prevence a ochrany proti erozi, zemětřesení 
a lavinám. Programy mohou zahrnovat 
poskytování zařízení a rozvoj infrastruktury, 
sestavování a provádění nadnárodních plánů 
pomoci, systémy mapování obecných rizik a 
rozvoj obecných nástrojů pro studium, 
prevenci, sledování a kontrolu přírodních a 
technologických rizik.

c) prevence rizik, včetně podpory 
bezpečnosti dopravy a ochrany proti 
povodním, znečištění mořských a 
vnitrozemských vod, prevence a ochrany 
proti erozi, zemětřesení a lavinám. Programy 
mohou zahrnovat poskytování zařízení a 
rozvoj infrastruktury, sestavování a 
provádění nadnárodních plánů pomoci, 
systémy mapování obecných rizik a rozvoj 
obecných nástrojů pro studium, prevenci, 
sledování a kontrolu přírodních a 
technologických rizik.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 bod (2) písm. d)
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d) vytváření vědeckých a technologických 
sítí spojených s problémy týkajícími se 
vyváženého rozvoje nadnárodních oblastí, 
včetně vytváření sítí mezi univerzitami a 
spojení pro přístup k přenosům vědeckých 
poznatků a technologie mezi zařízeními pro 
výzkum a vývoj a mezinárodními středisky 
excelence v oblasti výzkumu a vývoje, 
rozvoje nadnárodních konsorcií pro sdílení 
zdrojů na výzkum a vývoj, spolupráce 
institucí zabývajících se přenosem 
technologie a rozvoje společných nástrojů 
finančního inženýrství zaměřených na 
podporu výzkumu a vývoje v malých a 
středních podnicích.

d) vytváření vědeckých a technologických 
sítí spojených s problémy týkajícími se 
vyváženého rozvoje nadnárodních oblastí a 
odstraňování technologických rozdílů, 
včetně vytváření sítí mezi univerzitami a 
spojení pro přístup k přenosům vědeckých 
poznatků a technologie mezi zařízeními pro 
výzkum a vývoj a mezinárodními středisky 
excelence v oblasti výzkumu a vývoje, 
rozvoje nadnárodních konsorcií pro sdílení 
zdrojů na výzkum a vývoj, spolupráce 
institucí zabývajících se přenosem 
technologie a rozvoje společných nástrojů 
finančního inženýrství zaměřených na 
podporu výzkumu a vývoje v malých a 
středních podnicích.

Pozměňovací návrh 18
Článek 6 bod (2) písm. da) (nové)

da) ochrana a podpora přírodního a 
materiálního kulturního dědictví v kontextu 
udržitelného hospodářského rozvoje.

Odůvodnění

Tato oblast činnosti není omezena pouze na místní nebo regionální úroveň. Existují jasné 
příklady toho, kdy nadnárodní spolupráce při řešení problémů a sdílení nejlepší praxe 
nabízejí značnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Tyto strategie mohou kombinovat 
zlepšování fyzického prostředí, asanaci 
starých průmyslových areálů a opatření na 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu 
podnikavosti, místní zaměstnanosti a 
místního rozvoje nebo s poskytováním 
služeb obyvatelstvu podle měnící se 
demografické struktury.

Tyto strategie mohou kombinovat 
zlepšování fyzického prostředí, asanaci 
starých průmyslových areálů a opatření na 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu 
podnikavosti, cestovního ruchu, místní 
zaměstnanosti, udržitelné mobility a 
místního rozvoje nebo s poskytováním 
služeb obyvatelstvu podle měnící se 
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demografické struktury.

Pozměňovací návrh 
Čl. 9 odst. 2 bod (1)

1) infrastruktury na zlepšení dostupnosti; 1) infrastruktury na zlepšení dostupnosti 
zejména pro turisty;

Pozměňovací návrh 21
Čl. 9 odst. 2 bod (3)

3) rozvoje nových hospodářských činností 
mimo zemědělství a rybolov; 

3) rozvoje nových hospodářských činností 
mimo zemědělství a rybolov, zejména 
podporou zdrojů majících potenciál pro 
cestovní ruch;

Pozměňovací návrh 22
Čl. 10 odst. 2

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, Evropský 
fond pro regionální rozvoj přispívá zejména 
na financování investic, které mají za cíl 
zlepšit dostupnost, podporovat a rozvíjet 
hospodářské činnosti související s kulturním 
dědictvím, podporovat udržitelné využívání 
přírodních zdrojů a podněcovat cestovní 
ruch.

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, Evropský 
fond pro regionální rozvoj přispívá zejména 
na financování investic, které mají za cíl 
zlepšit dostupnost pro obyvatele podporou 
veřejných služeb a podporou dopravy 
základního zboží do odlehlých oblastí, a to 
včetně podpory začínajících podniků, 
podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti 
související s kulturním dědictvím, 
podporovat udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a podněcovat cestovní ruch.

Odůvodnění

The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services
Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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