
AD\563654CS.doc PE v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2004/0163(AVC)

26. 4. 2005

STANOVISKO
Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

pro Výbor pro regionální rozvoj 

k návrhu směrnice Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Navrhovatel: Michael Cramer 



AD\563654CS.doc 2/6 PE v02-00

CS

PA_NonLeg



AD\563654CS.doc 3/6 PE v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tato doporučení: 

1. vyzývá, aby bylo do čl. 23 odst. 3 zahrnuto rozhodnutí o transevropské dopravní síti 
(„TEN-T“) (Rozhodnutí 884/2004/ES a Rozhodnutí 1692/96/ES); 

2. vyzývá, aby do čl. 25 odst. 4 byla vložena zmínka o bilaterální dohodě o přeshraničních 
segmentech projektů TENT-T;

3. vyzývá, aby do článku 39 byly začleněny kopie bilaterálních dohod pro přeshraniční 
segmenty projektů TEN-T; 

4. pokud se týká dopravních projektů, vyzývá, aby za čl. 50 písm. b) byla vložena zmínka o 
tom, jak přispějí k naplnění strategických cílů obsažených v Bílé knize Komise, počínaje 
příklonem k železniční dopravě a vodním cestám, včetně dokončení transevropské 
dopravní sítě, s upřednostňováním přeshraničních projektů, které by přispěly k 
dokonalejšímu spojení mezi původními a novými členskými státy a mezi novými 
členskými státy navzájem;

5. vyzývá, aby v čl. 51 odst. 4 byly zahrnuty pracovní programy pro prioritní projekty 
transevropské sítě; 

6. trvá na tom, že na přeshraniční segmenty projektu transevropské sítě není možné ze 
zásady poskytovat předběžné platby, dokud mezi zainteresovanými členskými státy 
neexistuje závazná oboustranná dohoda o dokončení přilehlých segmentů, které se zcela 
nachází na příslušných národních územích (čl. 81 odst. 2).

7. vyzývá, aby bylo do článku 50 nařízení vloženo nové písmeno ca): „míry přispění k 
velkým evropským projektům v oblasti mobility a logistiky jako je například projekt 
GALILEO;“

8. vyzývá k tomu, aby výše zmíněná doporučení nebyla považována za jinou možnost znění 
čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Komise o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
(KOM(2004)0495), ale jako dodatek potřebný k vyplnění mezer ve strategiích 
udržitelného regionálního rozvoje;

9. vyzývá Komisi, aby zajistila, že celkové roční příspěvky z fondů pro jakýkoli členský stát, 
které podle tohoto nařízení přispějí k dosažení cíle „konvergence“, nepřesáhnou, ale 
pokud možno dosáhnou 4% hrubého domácího produktu příslušného členského státu 
odhadovaného v době přijetí meziinstitucionální dohody, podle článku 22. Vyzývá, aby 
pomoc Společenství poskytnutá podle nařízení (ES) č. 2236/95 na projekty transevropské 
sítě společného zájmu nebyla zahrnuta do výpočtu 4% stropu podle článku 22;

10. trvá na tom, aby výdaje na hlavní projekty a další projekty, které byly započaty před 
1. lednem 2007, byly započitatelné ode dne předložení projektu Komisi, podle článku 55.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Úvod

Návrh směrnice, která se má přijmout v rámci postupu AVC, předkládá všeobecná ustanovení 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a 
Fondu soudržnosti. Ruší směrnici (ES) 1260/99. Z všeobecné směrnice vycházejí specifické 
směrnice pro každý fond. Všeobecná směrnice definuje cíle fondů, kritéria způsobilosti pro 
členské země a regiony, finanční zdroje, které jsou k dispozici a kriteria pro jejich 
přidělování. Dále jsou uvedena i pravidla pro řízení odpovědnosti členských zemí a Komise, 
programování, monitorování, kontrolu a vyhodnocování. 

Směrnice navrhuje soustředění zdrojů a aktivit na tři cíle;  „sbližování“ méně rozvinutých 
členských zemí a regionů (těch, jejichž HDP na obyvatele je pod 75% unijního průměru) 
s ostatními regiony; zdůraznění regionální konkurenční schopnosti pomocí předjímání a 
podporování ekonomické změny a napomáhání k tomu, aby se na ni lidé adaptovali; a 
evropskou teritoriální spolupráci, která zahrnuje podporu spolupráce přeshraniční, 
internacionální a meziregionální. První cíl bude podporován ERDF, ESF a Fondem 
soudržnosti, druhý cíl ERDF a ESF a třetí cíl prostřednictvím ERDF. Počet fondů bude 
omezen na tři, oproti současným šesti. Přidělování zdrojů na rozličné cíle předpokládá, že v 
letech 2007 až 2013 včetně půjde 264 miliard EUR(78.5%) na sbližování, 58.9 miliardy 
(17.2%) na regionální konkurenční schopnost a zaměstnanost a 13.2 miliardy EUR (4%) na 
teritoriální spolupráci. Pro Fond soudržnosti a Strukturální fond navrhovaná směrnice neuvádí 
žádný podrobný odhad výdajů na TEN-T pro dané období. 

Soudržnost a dopravní infrastruktura 

Autor návrhu připomíná, že částky přidělované v současném a budoucím plánovacím období 
na transevropskou dopravní síť (TEN-T) nebudou stačit k zajištění pokroku v určených a 
odsouhlasených projektech TEN-T. Pro jejich dokončení budou nutné značné částky z ERDF 
a Fondu soudržnosti. K zajištění unijních cílů v oblasti životního prostředí je efektivnost 
TEN-T nezbytným předpokladem pro realizaci programů z Lisabonu a Gothenburgu spolu 
s řádně fungujícím vnitřním trhem a regionálním sbližováním. Předpokládá se, že nezbytná 
podpora bude poskytnuta v rámci „sbližovacího“ cíle, což detailní ustanovení navrhované 
směrnice umožňují. 

Postřehy založené na dosavadních zkušenostech 

Přestože Evropská unie pro TEN-T uvolnila pro období 2000-2006 značné částky (jen ze 
Strukturálního fondu to bylo 29,2 miliardy EUR) postup k dokončování projektů byl pomalý a 
dokonce neuspokojivý. V reakci na to se nyní navrhuje nová směrnice o hlavních pravidlech 
pro transevropskou síť (KOM2004/475 konečné znění) a v ní se na jednotlivé projekty zvyšují 
celkové částky a procentní podíly přidělované z fondů EU. Zároveň však musí být zajištěno, 
aby obecná pravidla pro řízení a kontrolu Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti chránila 
unijní zdroje a zajišťovala, že nebudou přidělovány, pokud reálně a účinně nedají k dispozici 
fondy i členské země. Zmíněné návrhy jsou předkládány z této perspektivy.
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Týkají se nezbytnosti zabezpečit, aby ze strany členských zemí byly k dispozici pevné 
závazky spolufinancování projektů TEN-T a aby pro přeshraniční projekty existovaly závazné 
bilaterální dohody pokrývající dokončení segmentů projektu na příslušných stranách hranice. 
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