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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ 

Rozšíření na EU-25 začlenilo – více než předešlá rozšíření – do Unie oblasti, které jsou 
významně znevýhodněné. Rozdíly neexistují jen mezi novými členskými státy a EU-15, ale 
také v rámci jednotlivých nových členských států a mezi těmito sáty navzájem. Nejjasněji je 
to patrné na propastných rozdílech mezi venkovem a městskými oblastmi, které jsou opět  
mnohem významnější v nových členských státech, kde zemědělství hraje významnou roli 
v celém hospodářství. Tyto venkovské oblasti budou i nadále procházet hlubokými 
strukturálními změnami; je tudíž těžké si představit, že by Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova měl být jediným zdrojem financování rozvoje venkovských oblastí, a tak je 
nutné, aby se reformovaný Evropský fond pro regionální rozvoj více zaměřil na venkovské 
oblasti.   

Je skutečně velmi důležité zajistit, aby takové rozdíly nebyly změnami Evropského fondu pro 
regionální rozvoj ještě posíleny, nýbrž aby tyto změny přispěly k jejich vyrovnání a aby 
občané z celé EU dostali příležitost rozvíjet, modernizovat a posilovat svá prostředí, 
společenství, hospodářství a společnosti, a to v souladu s cíli stanovenými v Lisabonské a 
Gothenburgské agendě.

V současnosti je pozornost mnoha členských států zaměřena na potírání dlouhodobé 
nezaměstnanosti, přičemž může často dojít ke zanedbání specifických strukturálních, 
demografických, sociálních a hospodářských faktorů, které ovlivňují situaci venkova, a proto 
navrhovatel věří ve velký potenciál ustanovení zaměřených na diverzifikaci hospodářství 
venkovských oblastí. Je však důležité, aby pozornost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu 
jako alternativního zaměstnavatele nevedla jen k vytvoření špatně placených sezónních 
pracovních míst, která by nahradila špatně placená sezónní pracovní místa v zemědělství.

Navrhovatel přichází s konkrétními pozměňovacími návrhy zaměřenými na integraci 
venkovských a izolovaných oblastí do širšího hospodářského života Unie a zároveň na 
ochranu jedinečných aspektů venkovského života, které by mohly být ztraceny, kdyby tyto 
oblasti byly příliš těsně propojeny s centrem a byly vůči němu postaveny do podřízené pozice. 
Zavádění dopravní a zejména informační a komunikační technologické infrastruktury nabízí 
možnost zvýšit potenciál a rozmanitost hospodářského života v těchto oblastech. Cílem 
ustanovení, která konkrétně zmiňují periferní regiony a vesnice s nízkou hustotou 
obyvatelstva, jež mají nízký potenciál v oblasti přístupu k této infrastruktuře, je vyrovnat 
nevýhody těchto oblastí, zejména ty, které plynou z fyzické vzdálenosti mezi nimi a 
hospodářskými centry a sociálními službami.

Zvýšená a rozmanitější hospodářská činnost by měla regionům a společenstvím pomoci čelit 
tlakům jako je emigrace a dlouhodobá nezaměstnanost, zatímco koncepty jako práce na dálku 
mají zcela zřejmý potenciál k tomu, aby stávající „nevýhody“ těchto oblastí – jako např. 
izolaci a nízké ceny nemovitostí – proměnily v komparativní výhody. Kromě rozšíření fyzické 
infrastruktury je důležité také zajistit, aby obyvatelé izolovaných oblastí získali dovednosti, 
jež jim umožní hrát jejich právoplatnou roli v novém hospodářství, a je také důležité se také 
zaměřit přímo na řešení častého problému sociálního vyloučení. Komisařka Hübnerová i 
komisařka Fischer Boelová nedávno zdůraznily, že pro dosažení cílů Lisabonské agendy je 
nutné „zaměřit se na vzdělávání a odborné vzdělávání, výzkum a vývoj a podporu inovací a 
udržitelnosti“ a že v tomto procesu hraje životně důležitou úlohu regionální, městský a 
venkovský rozvoj. 
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Ve skutečnosti se zdá být izolování otázky rozvoje venkova od regionální politiky 
kontraproduktivní a zdá se také, že bude nutné reformy Evropského fondu pro regionální 
rozvoj více zaměřit na potřeby venkova. Existuje značná potřeba provádění komplexních 
rozvojových strategií, které budou zaměřené na odstraňování překážek bránících řádnému 
hospodářskému rozvoji a zároveň budou mít synergický efekt na rozvoj venkova. V této 
souvislosti má navrhovatel jisté výhrady k přístupu, který navrhuje Komise a který je založen 
na financování prostřednictvím jediného fondu.

Chvályhodné úsilí již proběhlo v oblasti zjednodušení správy a řízení prostředků určených 
k provádění výše uvedených cílů. To se týká zejména finančních nástrojů, jejichž počet byl 
snížen na tři. Přesto však jejich skutečný záběr zůstává nejasný, zejména pokud jednotlivé 
politiky soudržnosti a jejich programy nebudou lépe koordinovány navzájem a s dalšími 
politikami EU.

Nová architektura rozšiřuje roli Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to nejen jako 
vektoru pro navýšení financování, ale – a to především – jako měřítka souladu různých politik 
EU a programů zaměřených na provádění uvedených cílů soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a územní spolupráce. 

DOPORUČENÍ

Ke všem kladným aspektům návrhu bychom chtěli připojit následující doporučení:

• Zajistit integrovaný přístup, který umožní, aby se jednotlivé strukturální plány vzájemně 
doplňovaly prostřednictvím účinné koordinace mezi plánováním a prováděním 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

• Zachovat soulad mezi cílem konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech a 
Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím začlenění činností 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu do strategických 
plánů pro venkov a přípravy vhodné strategické orientace pro účinnou koordinaci.  

• Zachovat celistvost rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (na 
úrovni navržené Komisí), neboť Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova funguje  
jako nezbytný doplněk evropského územního rozvoje ve venkovských oblastech.

• Upřesnit „jasná demarkační kritéria“ zmíněná v článku 9.

• Zvážit zvýšení pružnosti v oblasti priorit pro články 4 a 5.

• Začlenit termín „Interreg“ do názvu nového cíle tři, neboť tento termín má dlouhou 
historii a dobře podložený význam.

• Zvážit začlenění konkrétních ustanovení o cíli územní spolupráce do Obecného opatření a 
ne do nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

• Vyjasnit vztah mezi konkrétním rozsahem přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
Evropským sousedstvím a partnerstvím a IPA.

• Připravit vhodné směry Společenství pro EGCC (Evropské seskupení přeshraniční 
spolupráce), neboť jeho přidaná hodnota, financování a konkrétní pracovní postupy ještě 
nejsou zcela jasné.
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• Zvážit možnost většího zapojení decentralizovaných orgánů a dalších sociálních partnerů 
za účelem naplnění principů partnerství a subsidiarity.

• Zajistit rovné příležitosti pro muže a ženy, řešit konkrétní potřeby postižených osob, jakož 
i zajistit rovné příležitosti pro menšiny, a to nejen v rámci horizontálních cílů Evropského 
sociálního fondu, ale také v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj, jakožto 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Text navržený Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Článek 160 Smlouvy stanovuje, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF) je pomáhat odstraňovat 
zásadní regionální rozdíly ve Společenství. 
Evropský fond pro regionální rozvoj proto 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a snižování 
zaostalosti některých méně zvýhodněných 
regionů a ostrovů, včetně venkovských 
oblastí.

(1) Článek 160 Smlouvy stanovuje, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je pomáhat odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly ve Společenství. Evropský 
fond pro regionální rozvoj proto přispívá ke 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snižování zaostalosti 
některých méně zvýhodněných regionů, 
včetně venkovských oblastí, ostrovů, 
horských oblastí, řídce osídlených oblastí a 
přeshraničních regionů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uspokojuje potřebu celostního přístupu, neboť výslovně zmiňuje 
všechny znevýhodněné oblasti.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6 a (nový)

(6a) Je vhodné, aby ERDF hrál zvláštní roli 
ve prospěch místního hospodářského 
rozvoje, v kontextu zvyšování kvality života 
a územního rozvoje, zejména 
prostřednictvím podpory územních paktů o 

  
1 Úř. věst.  C ... /dosud nezveřejněno v Úř. Věst.
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zaměstnanosti, programů integrovaného 
městského rozvoje, venkovského rozvoje a  
iniciativ zaměřených na zaměstnanost.

Odůvodnění

V zájmu urychlení konvergence méně rozvinutých regionů, z nichž mnohé čelí rostoucí 
nezaměstnanosti, je nutné podporovat iniciativy, jež jsou zaměřené na zvýšení zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zaručení vzájemného doplňování a souladu 
mezi podporou poskytnutou Evropským 
fondem pro regionální rozvoj (ERDF) 
a podporou poskytnutou Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
podle nařízení (ES) č. (…) a Evropským 
fondem pro rybolov podle nařízení (ES) 
č. (...). Programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj by 
proto měly podporovat diverzifikaci 
venkovských ekonomik a oblastí závislých 
na rybolovu, odloučeně od tradičních 
činností. 

(7) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zaručení vzájemného doplňování a souladu 
mezi podporou poskytnutou Evropským 
fondem pro regionální rozvoj (ERDF) 
a podporou poskytnutou Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
podle nařízení (ES) č. (…) a Evropským 
fondem pro rybolov podle nařízení (ES) 
č. (...). Programy spolufinancované 
Evropským fondem pro regionální rozvoj by 
proto měly podporovat diverzifikaci 
hospodářství a kulturní rozvoj venkovských 
oblastí a oblastí závislých na rybolovu, 
odloučeně od tradičních činností. 

Pozměňovací návrh 4
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 ostrovů, horských oblastí, 
venkovských oblastí, řídce osídlených 
oblastí a přeshraničních oblastí, jejichž 
umístění zpomaluje jejich rozvoj za účelem 
podpory nezávislého udržitelného rozvoje 
v těchto regionech.
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Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění bodu odůvodnění 10 v soulad 
s pozměňovacími návrhy, které se týkají bodu odůvodnění 1, aby byla zajištěna lepší 
konzistentnost textu.  

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13

(13) Je nezbytné podporovat účinnou 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je to nutné, aby se zajistilo že regiony 
členských států, které mají společné hranice 
se třetími zeměmi, budou moci získat pro 
svůj rozvoj účinnou pomoc. V souladu s tím 
je vhodné výjimečně povolit financování 
pomoci z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro projekty na území třetích zemí, 
které znamenají přínos pro regiony 
Společenství. 

(13) Je nezbytné podporovat účinnou 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je to nutné, aby se zajistilo že regiony 
členských států, které mají společné hranice 
se třetími zeměmi, budou moci získat pro 
svůj rozvoj účinnou pomoc. V souladu s tím 
je vhodné výjimečně povolit financování 
pomoci z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro projekty na území třetích zemí, 
které znamenají přínos pro regiony 
Společenství. Rovněž je nezbytné zajistit 
odpovídající odstupňování distribuce 
finančních zdrojů mezi nadnárodní a 
přeshraniční část cíle „Evropské územní 
spolupráce“. Přeshraniční část vyžaduje 
zvláštní pozornost, protože hranice Unie se 
výrazně prodloužily a mnohé ze 
zaostávajících regionů jsou právě 
příhraničními oblastmi. 

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se sleduje zajištění nezbytných finančních prostředků 
v souvislosti s novými výzvami, před něž bude přeshraniční část Evropské územní spolupráce 
v rozšířené Unii postavena. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Rozdíl mezi potřebami regionů, jež 
mají nárok na financování v rámci cíle 
„Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, se s rozšířením Unie 
výrazně prohloubil. Vzhledem k tomu, že 
princip subsidiarity by měl regionálním 
orgánům umožnit, aby definovaly své 
priority, musí být oblasti intervence v rámci 
článku 5 přiznána větší flexibilita. To by 
však nicméně nemělo mít za následek 
jakékoli změny v distribuci mezi třemi cíli 
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finančních zdrojů přidělených Evropskému 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
Finanční rámec by se měl zachovat tak, jak 
je stanoven v nařízení (ES) č.... 2005.

Odůvodnění

Tímto novým bodem odůvodnění navrhovatel sleduje, aby nezbytnost rozšíření oblasti 
intervence v rámci článku 5 nevedla k odlišnému odstupňování distribuce finančních zdrojů 
mezi třemi cíli ERDF, na úkor cíle konvergence, který zůstává hlavní prioritou ERDF. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 2

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské a 
venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti s 
přírodním znevýhodněním.

Nařízení stanovuje specifická ustanovení 
týkající se zacházení pro městské a 
venkovské oblasti, oblasti závislé na 
rybolovu, nejvzdálenější regiony a oblasti s 
přírodním nebo demografickým
znevýhodněním.

Odůvodnění

Výslovná zmínka o demografickém znevýhodnění reaguje na potřebu celostního přístupu a 
umožňuje také, aby se článek 1 vztahoval i na řídce osídlené oblasti.  

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 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 
posilování konkurenceschopnosti a inovací, 
vytváření udržitelných pracovních míst, 
sociálního začleňování a rovnosti 
příležitostí, ochrany a zlepšování životního 
prostředí, konverze upadajících 
průmyslových regionů a podpory 
udržitelného a vyváženého rozvoje v rámci 
celé Unie, s ohledem na specifické potřeby 
postižených lidí, jakož i na potřebu 
vyrovnat zvláštní nevýhody plynoucí 
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z odlehlosti, izolovanosti nebo ostrovní 
polohy.

Odůvodnění

Navrhované změněné znění umožňuje přesněji definovat  zásahy, o něž se usiluje.

Pozměňovací návrh 9
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, 
dodávkami vody, zpracováním komunálních 
odpadních vod a kvalitou ovzduší, 
integrovanou prevencí a kontrolou znečištění 
ovzduší, obnovou kontaminovaných zařízení 
a půdy, obnovou veřejných ploch 
v zanedbaných městských částech, 
rozvojem městské zeleně, prevencí hluku, 
ochranou kvality vody, vodohospodářstvím, 
podporou čisté veřejné dopravy, prevencí 
rizik, krajinným plánováním ve 
venkovských oblastech podporou 
biodiverzity, ochrany zvířat 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;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit pod cíl konvergence některé aspekty, které se 
týkají mnoha regionů, jež jsou v současné době způsobilé pouze pro cíle „regionální 
konkurenceschopnost“ a „evropská územní spolupráce“. Kromě toho by měl být zohledněn 
také ekologický aspekt obnovy měst. 

Pozměňovací návrh 10
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 na podporu 

5) Cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního, kulturního a historického
bohatství jako potenciálu pro rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu, propagace 
tělesné kultury a sportu, ochrany a obnovy 
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hospodářského rozvoje, pomoci ke zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou;

kulturního dědictví na podporu 
hospodářského rozvoje, pomoci ke zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou; 

Odůvodnění
V rámci cíle konvergence musí Fond podporovat mimo jiné cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství. V této souvislosti by se mělo zahrnout i historické dědictví 
(např. připomínání míst spojených s významnými historickými událostmi). To je podstatné, 
protože v článku 8 je historické dědictví zmiňováno jako hodnota oddělená od kulturního 
dědictví Cíl propagace cestovního ruchu je třeba rozšířit o propagaci tělesné kultury a sportu, 
jež je s cestovním ruchem úzce spojená. Cílem je zlepšit kvalitu života v regionech, které 
zaostávají, a tělesná kultura a sport jsou zde zjevným způsobem, jak toho dosáhnout. Fond by 
měl podpořit investice do těchto oblasti,a to jak ve městech, tak ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 bod 6

6) Investice v oblasti dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
propagačních 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 a stavby silnic a dalšího 
rozvoje mimo páteř TEN-T, při zohlednění 
potřeby vytvořit spojení s ostrovními, 
venkovskými, vnitrozemskými a jinak 
odlehlými regiony a mezi takovými regiony 
a centrálními oblastmi Společenství, a 
integrovaných propagačních 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;

Odůvodnění
Výstavbu a další rozvoj silnic mimo páteř TEN-T je třeba výslovně zmínit v textu nařízení, 
zejména s ohledem na komentář Komise ke schůzi SAWP, která proběhla 1. října a kde 
Komise vyzývala k tomu, aby TEN-T byla financována z Fondu soudržnosti a sekundární 
systémy, včetně silnic, byly financovány také z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Druhá část pozměňovacího návrhu zaměřuje větší pozornost na dopravní potřeby periferních 
regionů.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 bod 8

8) Investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvality 

8) Investice do vzdělávání, které přispívají 
ke zvýšení přitažlivosti regionů a kvality 
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života v nich; života v nich nebo napomáhají vytváření 
rovných příležitostí ke vzdělávání; 

Odůvodnění

Fond oprávněně podporuje investice do vzdělávání (článek 4, bod 8) ve snaze pomáhat při 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v regionech. Sem by se měly zahrnout i snahy 
o vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání. Jde o otázku rozhodujícího významu. Jedním 
z nejsvízelnějších aspektů života ve venkovských oblastech jsou potíže spojené s přístupem ke 
vzdělávání, dané vzdáleností škol, nutností podnikat dlouhé a nákladné cesty atd. Kromě toho 

provoz škol ve venkovských oblastech je nákladnější, vinou demografických faktorů a malých 
počtů žáků. Z Fondu by se tedy měly rovněž podpořit investice určené k zajištění rovných 
příležitostí ke vzdělávání ve venkovských oblastech. 

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 bod 9

9) Zdravotnictví, včetně investic do rozvoje 
a zlepšování poskytovaných zdravotních 
služeb, jež přispívají k regionálnímu rozvoji 
a kvalitě života v regionech;

9) Zdravotnictví, včetně investic do rozvoje 
a zlepšování poskytovaných zdravotních 
služeb, vymýcení chorob a snadnější 
dostupnosti lékařských služeb, jež přispívají 
k regionálnímu rozvoji a kvalitě života 
v regionech; 

Odůvodnění

V rámci cíle konvergence Fond oprávněně podporuje investice do zdravotnických služeb, 
i když by se pomoc v tomto sektoru neměla omezovat pouze na rozvoj a zlepšování 
poskytovaných zdravotních služeb, ale měla by se rovněž rozšířit o snahu o vymýcení chorob 
nebo profylaxi, a – což je ve venkovských oblastech obzvlášť důležité – o zlepšování 
dostupnosti lékařských služeb, protože obyvatelé venkovských oblastí jsou v tomto ohledu 
obvykle znevýhodněni. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5, úvodní část

V rámci cíle ,,regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti” 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
soustředí svoji pomoc v souvislosti se 
strategiemi udržitelného regionálního 
rozvoje na tyto priority:

V rámci cíle ,,regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti” 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
soustředí svoji pomoc v souvislosti se 
strategiemi udržitelného regionálního 
rozvoje v prvé řadě na tyto priority:

Odůvodnění

Navrhovatel zastává názor, že seznam priorit by neměl být vyčerpávající, ale měl by 
umožňovat, aby Evropský fond pro regionální rozvoj zohlednil specifické potřeby a 
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různorodou povahu regionů a jejich rozvoje a relativní konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 bod 2 písm. c)

c) podpora čisté městské veřejné dopravy; c) podpora čisté veřejné dopravy;

Odůvodnění

Neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by se zlepšení v této oblasti měla omezit na městské 
oblasti, neboť venkovská veřejná doprava obvykle přepravuje zákazníky na mnohem delší 
vzdálenosti.

Pozměňovací návrh 16
Článek 5, bod 3, písm. ba (nové)

ba) zjednodušení šíření hospodářství 
založeného na znalostech do izolovaných a 
venkovských oblastí, podporou zavádění a 
využívání informačních a komunikačních 
technologií za účelem zvýšení hodnoty, 
diverzifikace a expanze hospodářské 
činnosti.

Pozměňovací návrh 17
Článek 6, odstavec 1, bod b(a) (nový)

ba) prosazováním udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí;

Pozměňovací návrh 18
Článek 7, písm. a)

a) DPH; a) vratná DPH;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by zajistil, aby pravidlo potvrdilo předchozí a stávající praktiky 
týkající se programů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Také by byl v souladu 
s ustanoveními nařízení o Evropském sociálním fondu, a zamezil tak nepochopitelným 
rozporům v rámci evropské politiky soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 19
Čl. 9 odst. 1

Členské státy a regiony zajistí vzájemné 
doplňování a soudržnost mezi opatřeními 
spolufinancovanými Evropským 
zemědělskými fondem pro rozvoj venkova 
(EAFRD) podle nařízení (ES) č. (...) 
a akcemi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro rybolov (EFF) podle nařízení 
(ES) č. (...) na jedné straně a programy 
spolufinancovanými Evropským fondem pro 
regionální rozvoj (ERDF) na straně druhé. 

Členské státy a regiony zajistí vzájemné 
doplňování a soudržnost mezi opatřeními 
spolufinancovanými Evropským 
zemědělskými fondem pro rozvoj venkova 
(EAFRD) podle nařízení (ES) č. (...), jak 
stanoví čl. 11 odst. 3 páté odrážky tohoto 
nařízení, a akcemi spolufinancovanými 
Evropským fondem pro rybolov (EFF) podle 
nařízení (ES) č. (...) na jedné straně 
a programy spolufinancovanými Evropským 
fondem pro regionální rozvoj (ERDF) na 
straně druhé. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má připomenout a zdůraznit ustanovení nového nařízení o EAFRD, 
aby se tak jasně stanovilo, že potřeba součinnosti mezi politikou rozvoje venkova a politikou 
soudržnosti je společným faktorem v plánování obou těchto politik. 

Pozměňovací návrh 20
Článek 9 pododstavec 2, bod 1)

1) infrastruktura ke zlepšení dostupnosti; 1) infrastruktura ke zlepšení dostupnosti 
a přitažlivosti takových oblastí ; 

Pozměňovací návrh 21
Čl. 9 odst. 2 bod 3

3) rozvoje nových hospodářských činností 
mimo zemědělství a rybolov;

3) rozvoje hospodářských činností mimo 
zemědělství a rybolov;

Odůvodnění

Pomoc by neměla být jednoduše omezena na nové činnosti, ale měla by se vztahovat také na 
prohlubování a zlepšování stávajících činností.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 9 odst. 2 bod 4a) (nový)

4a) vytváření příležitostí ke vzdělávání ve 
venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh 23
Čl. 9 odst. 2 bod 5)
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5) rozvoj cestovního ruchu a vybavenosti ve 
venkovských oblastech.

5) rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 
vybavenosti pro rekreaci a kulturního života 
ve venkovských oblastech. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 9 odst. 2 bod 5a) (nový)

5a) výroba biopaliv a/nebo využívání 
energie z obnovitelných zdrojů.

Odůvodnění

Venkovské oblasti by měly přispět k ambicióznímu cíli Evropské unie pokrýt 12 % hrubé 
spotřeby energie pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 9 druhý odstavec bod 5b) (nový)

5b) investice do energetické účinnosti 
(infrastruktura, technická podpora 
a informace konečným uživatelům).

Pozměňovací návrh 26
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, 4 a 5, 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 tvorbu pracovních 
míst, udržitelné využívání přírodních zdrojů 
a podněcovat cestovní ruch a celkový rozvoj 
a diverzifikaci venkovských oblastí.

Odůvodnění

Nezaměstnanost je významným faktorem pro pohyb lidí směrem pryč z oblastí s přirozeným 
znevýhodněním.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 12 bod 3a (nový)

3a) zhodnocení dopadu na zaměstnanost 
v dotčených oblastech a na sousedících 
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územích, včetně pracovních modelů, 
sezónních efektů a dovedností;

Odůvodnění

Při zavádění operačních programů v rámci cíle „evropská územní spolupráce“ by měly být 
prozkoumány pravděpodobné dopady na zaměstnanost, a to za účelem lepší koordinace plánů 
v sociální, vzdělávací a územní oblasti.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát, který se účastní 
operačního programu, jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru uvedeného v článku 
64 nařízení (ES) č. (…).

3. Každý členský stát, který se účastní 
operačního programu, jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru uvedeného v článku 
64 nařízení (ES) č. (…) a zajistí přiměřené 
zastoupení zúčastněných regionálních a 
místních orgánů, v souladu 
s institucionálním rámcem.

Odůvodnění

Hlavním cílem je zajistit soulad s principy partnerství a subsidiarity
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