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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. doplnit na konci čl. 2 odst. 1 tuto větu:

„které bylo pozměněno rozhodnutím (ES) č. 884/2004/ES;“

2. doplnit do článku 4 odstavec 5 tohoto znění: 

„toto nařízení nebrání Radě nadále využívat – s rok od roku klesající četností – Fond 
soudržnosti v období let 2007–2013 pro členské státy, jejichž bohatství překročilo 90 % 
evropského průměru v důsledku prostého statistického efektu, způsobeného začleněním 
deseti nových členských států ke dni 1. května 2004.“

3. formulovat čl. 2, bod 3 takto :

„v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a jsou šetrné k životnímu prostředí, jako 
například energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, a v oblasti dopravy, mimo 
transevropských sítí, v úsecích odpovídajících dálnicím nebo hlavním silnicím, které 
spojují transevropské sítě, na železnicích (včetně železničního vozového parku), 
splavných říčních a námořních cestách, v prostředcích kombinované dopravy a jejich 
vzájemné provázanosti, při zvládání velkého objemu silniční a letecké dopravy, v 
ekologické městské dopravě a hromadné dopravě (včetně vozových parků a silniční 
infrastruktury pro dálkovou i místní autobusovou dopravu)“.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Komise navrhla nové nařízení Rady o Fondu soudržnosti. Schvalovací postup pro tento návrh 
nařízení je souhlasné stanovisko. Hlavním cílem tohoto návrhu nařízení je upřesnit poslání 
Fondu soudržnosti a jeho specifické prováděcí podmínky, zejména pokud jde o pomoc a 
rozsah působnosti Fondu. Je potřebné poznamenat, že způsobilost členských států a regionů 
na finanční podporu z Fondu je upravena v souladu s návrhem nařízení Rady, kterým se 
zavádějí všeobecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti (KOM(2004)0492).

Stávající návrh nařízení definuje rozsah působnosti pomoci a pravidla, která podmiňují pomoc 
z Fondu.

Obsah návrhu nařízení 

Předpokládá se, že Fond bude podporovat transevropské dopravní sítě a zejména projekty 
evropského významu tak, jak byly stanoveny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228 z 9. 9. 1996, s.1). Je samozřejmé, že se zpravodaj 
chce ubezpečit, že příslušné projekty budou zahrnovat projekty uvedené v příloze 
k rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se naposledy 
změnilo výše uvedené rozhodnutí (Úř. věst. L 167 z 30. 4. 2004, s. 1), které v současnosti 
obsahuje rozšířený seznam projektů, aby byly zohledněny potřeby nových členských států, a 
rovněž priority ostatních členských států.

Zpravodaj ke stanovisku rovněž poznamenává, že Fond soudržnosti bude podporovat – kromě 
transevropských sítí – železnice, splavné říční a námořní cesty, akce kombinované dopravy a 
jejich vzájemnou provázanost, zvládání objemů silničního a leteckého provozu, čistou 
dopravu a způsoby hromadné dopravy. 

Jiný platný článek návrhu nařízení upravuje situaci, jak se bude postupovat v rámci Fondu 
soudržnosti, když Rada zjistí, že v některém členském státě existuje nadměrný schodek 
veřejných financí.

Poznámky zpravodaje 

Návrh nařízení se odlišuje od předchozího nařízení dvěma významnými aspekty. Návrh 
nařízení nestanoví řídící a kontrolní systém Fondu. Neuvádí orientační program ročních 
výdajů na programové období, například od roku 2007 do roku 2013. 

Pokud jde o první aspekt, kontrolní a řídící pravidla, ty se nalézají v návrhu nařízení o 
všeobecných ustanoveních. Takový přístup, který je zaměřený na koordinované programování 
všech tří Fondů (regionálního, sociálního a soudržnosti) pro lepší dosažení konvergenčních 
cílů, regionální konkurenceschopnosti a územní spolupráce, je pochopitelný.

Nicméně ani v tomto návrhu nařízení, ani v návrhu nařízení o všeobecných ustanoveních není 
uvedeno rozdělení výdajů z Fondu soudržnosti na jednotlivá léta nebo na programové období.

Proto je nemožné vyhodnotit podporu, kterou by Fond soudržnosti mohl poskytnout dopravní 
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politice, včetně transevropských sítí, v příslušné zemi, i když je částka na cíl „konvergence“ 
známá.

Je nutno poznamenat, že Fond soudržnosti se vztahuje pouze na země, jejichž bohatství 
nepřekročilo 90 % průměrného evropského HNP. Rozšíření EU v této oblasti způsobilo 
statistický efekt, jehož důsledkem je vyloučení některých zemí EU-15. Zpravodaj je toho 
názoru, že by bylo žádoucí, aby Rada při schvalování Fondu soudržnosti prokázala jistou 
flexibilitu.
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