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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Posuzovaný návrh by měl být zvažován spolu s nařízením o obecných ustanoveních (KOM 
(2004) 492 kon.) týkajících se reformy strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU, což je 
důležité ze tří důvodů: 

a) tímto se stanovují všeobecná pravidla, kterými se řídí tři fondy: ERFD (hlavní nástroj 
regionální politiky EU), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti; 

b) vymezuje konkrétní oblasti EU, které budou mít nárok na financování za předpokladu, že 
budou splněny cíle (konvergence, regionální konkurenceschopnost a územní spolupráce); 
ERDF je proto odvozený právní nástroj; 

c) vymezuje prakticky většinu obecných podmínek a referencí pro pomoc v rámci ERDF; 
proto nelze návrh ERDF projednávat odděleně od nařízení o obecných ustanoveních.

Avšak Konkrétní ustanovení návrhu ERDF mohou být zkoumána podle jednoho kritéria, které 
se nazývá „syndrom perifernosti“. Zahrnuje překážky (přírodní podmínky, nedostatečná 
akumulace kapitálu, nedostatek dynamiky kvůli nízkému lidskému kapitálu, špatná 
infrastruktura, špatné služby, neexistence kulturních aktivit, atd.), které způsobují odchýlení 
od ekonomického výkonu a aktivity a od ekonomické prosperity (HDP na jednoho obyvatele).

Na základě této hlavní premisy se koncipient zaměřuje na kompetence ITRE (Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku) v záležitostech, které souvisejí s průmyslovou politikou a 
malými a středními podniky, výzkumem a vědou, energetikou, telekomunikacemi, informační 
společností a TENs v energetice a telekomunikacích. Je důležité vysvětlit, že tyto politiky 
značně přispívají k regionálnímu rozvoji.

Koncipient kromě toho zdůrazňuje nedostatek kompetence, která by byla převedena na 
Evropský parlament v otázkách souvisejících se skutečnými důvody regionálních rozdílů. 
Navrhuje však výrazné úpravy v regionální politice EU.

Koncipient vítá účel a rozsah popsaný v návrhu ERDF Komise, ale vzhledem k množství 
poznatků, které EU získala od vytvoření ERDF, novým prioritám, které byly stanoveny 
v revidované lisabonské agendě, a vzhledem k novým Finančním perspektivám 2003-2013 je 
potřebné jeho jasné vymezení a další propracování. 

V návrhu by měl být uveden význam inovací. Začlenění lisabonské a göteborské agendy a 
návrhů obsažených ve zprávě skupiny pod předsednictvím Wima Koka by mělo být 
považováno za  podstatnou podmínku dosažení cílů ERDF. Měla by být vítána pružná 
interpretace inovačních akcí za účelem výměny informací a získání zkušeností a znalostí 
nejlepších postupů. Inovační akce by měly vytvořit příležitost k tomu, aby regiony mohly 
experimentovat v oblastech, které mají potenciál do budoucna. Regiony a místní orgány mají 
určitou úlohu ve vymezování rozsahu evropské Regionální politiky.

Malé a střední podniky tvoří základnu výrobní struktury regionů. Měly by dostat příležitost 
předjímat nové inovační úkoly a zavádět je do praxe. Méně byrokracie, transparentnost a nové 
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mechanismy přivolávání investic a zajištění financování jsou nutné k tomu, aby malé a střední 
podniky a další aktéři ze soukromé sféry získali přístup k evropským programům a aby je co 
nejefektivněji uskutečňovali. 

Regionální vývoj a politiku ovlivňují i jiné faktory. Jeden z nich souvisí s novými formami 
vnitřní spolupráce zamýšlené k poskytnutí synergie regionů a členských států s jinými 
příležitostmi financování (tj. mezi Objective 2 (ERDF) a Rámcovým programem na podporu 
výzkumu), pružnosti při spolufinancování programů, včetně dobře specifikovaného 
partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP) a účinnějších prostředků 
uskutečňování regionální politiky. Tyto nové formy jsou partnerské podniky jako například 
soukromá/veřejná konsorcia, občanská společnost/univerzity, malé a střední podniky/místní 
úřady, atd. Koncipient vítá návrhy Komise, které se zaměřují na význam přeshraniční 
spolupráce. 

Všechny tyto otázky jsou uvedeny v příslušných pozměňovacích návrzích, které jsou 
doplněny stručným vysvětlením. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3

(3) ERDF by měl poskytovat pomoc v rámci 
celkové strategie politiky soudržnosti, která 
zajišťuje větší koncentraci pomoci na 
priority Společenství, především mimo méně 
vyvinuté regiony.

(3) ERDF by měl poskytovat pomoc v rámci 
celkové strategie politiky soudržnosti, která 
zajišťuje větší koncentraci pomoci na 
priority Společenství a usiluje o řešení 
základních příčin regionálních rozdílů, 
především v méně vyvinutých regionech.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován spolu s pozměňovacím návrhem uvedeným u 
článku 2. Rozšiřuje celkovou strategii ERDF, tj. prioritu tohoto fondu - řešit a eliminovat 
příčiny regionálních rozdílů.

  
1 Úř. věst. ... / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2

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 fondech1 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 fondech2 by měla být 
posílena městská dimenze pomocí plného 
začlenění opatření v této oblasti do 
operačních programů spolufinancovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
V této činnosti by měly  hrát významnou 
roli místní iniciativy v oblasti rozvoje a 
podpory zaměstnanosti a jejich inovační 
potenciál.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Je žádoucí zvětšit prostředky a oblasti 
podpory v rámci cíle konvergence 
zavedením nového mechanismu pomoci 
malým a středním podnikům a nového 
přístupu k regionálnímu rozvoji tím, že se 
malým a středním podnikům dají zdarma 
k dispozici výsledky výzkumu plně 
financovaného z veřejných prostředků.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí inovační přístup k výzkumu. Za prvé, zavazuje výzkumné 
instituce, které jsou plně financované z veřejných rozpočtů (evropského nebo vnitrostátního), 
aby nabídly výsledky svého výzkumu malým a středním podnikům, které usilují o jejich 
převedení do konkrétního upotřebení v průmyslu. Za druhé, specifikuje podmínky přímého 
převodu poznatků získaných za veřejné prostředky na ty, kdo se zajímají o jejich další 
rozvíjení pro účely regionálního vývoje.

Pozměňovací návrh 4
Odstavec 2

  
1 Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy změněno aktem o přistoupení z r. 2003. 
2 Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy změněno aktem o přistoupení z r. 2003.
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ERDF přispěje k financování pomoci 
v zájmu posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti snížením regionálních 
nerovností a podporou strukturálního vývoje 
a úpravou regionálních ekonomik, včetně 
přeměny upadajících průmyslových regionů. 

ERDF přispěje k financování pomoci ve 
snaze posílit hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost tím, že se bude zabývat 
řešením základních příčin regionálních 
nerovností a podporou strukturálního vývoje 
a úpravou regionálních ekonomik, včetně 
přeměny upadajících průmyslových regionů.

Při této své činnosti bude ERDF prosazovat 
priority Společenství a především potřebu 
posílit konkurenceschopnost a inovaci, 
vytvořit udržitelná pracovní místa a podpořit 
růst prospěšný z hlediska životního 
prostředí.

Při této své činnosti bude ERDF prosazovat 
priority Společenství a především potřebu 
posílit konkurenceschopnost přístupem, 
který spojuje inovaci s regionálním 
rozvojem, jehož cílem je vytvořit udržitelná 
pracovní místa a podpořit růst prospěšný 
z hlediska životního prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh představuje případ, kdy je hlavním cílem ERDF vymýtit příčiny 
regionálních nerovností. Pomoc ERDF by proto měla být soustředěna na základní faktory, 
které vyvolávají a zvětšují regionální nerovnosti. Kromě toho návrh objasňuje, že inovace 
samy o sobě nevedou nutně k snížení regionálních nerovností ani nevyvolávají udržitelný 
rozvoj. Na druhé straně však inovační přístup napomáhá vzniku vyššího počtu pracovních 
příležitostí. 

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 odst. 2 písm. b)

b) infrastruktura; b) fyzická a technologická infrastruktura;

Odůvodnění

Tato dvě adjektiva, „fyzická a technologická“, vymezují typ infrastruktury považované za 
vhodnou pro financování z ERDF. Infrastruktura jakéhokoli druhu by nemusela přispět k 
zvýšení produktivity regionů. Proto je nutné přidat vysvětlení navržené v tomto bodu 
odůvodnění.

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

c) jiné rozvojové iniciativy včetně služeb 
podnikům, vytváření a vývoje nástrojů 
financování, jakými jsou rizikový kapitál, 
úvěrové a garanční fondy a místní rozvojové 
fondy, úrokové dotace, sousedských služeb a 

c) rozvojové iniciativy spočívající ve 
službám podnikům, vytváření a vývoji 
nástrojů financování, jakými jsou rizikový 
kapitál, úvěrové a garanční fondy a místní 
rozvojové fondy, úrokové dotace, v 
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výměny zkušeností mezi regiony, městy a 
příslušnými aktéry v oblasti sociální, 
ekonomické a životního prostředí;

sousedských službách a propojování nebo 
výměně zkušeností mezi regiony, městy, 
společnými místními iniciativami a 
příslušnými aktéry v oblasti sociální, 
ekonomické a životního prostředí;

Odůvodnění

První část tohoto pozměňovacího návrhu má formu definice, která říká, že „rozvojové 
iniciativy“ by měly být konkrétními, a nikoliv jen abstraktními pojmy. Druhá část zavádí 
„propojování zkušeností“ jako inovační prostředek k dosažení rozsahu pomoci z ERDF spolu 
se „společnými místními iniciativami“, které podporují účast místních orgánů v regionálním 
rozvoji.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 4 odst. 1

1) Výzkum a vývoj, inovace a podnikavost, 
včetně posilování regionálních kapacit pro 
výzkum a vývoj, podpory 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 a snižování 
technologických rozdílů mezi jednotlivými 
regiony, podpory 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;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je snížit existující technologické rozdíly mezi regiony.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 4 bod 1a (nový)

(1a) Výzkum plně financovaný z veřejných 
prostředků přes rozpočet ES nebo 
národních výzkumných institucí, který ještě 
není patentovaný, může být zdarma
nabídnut malým a středním podnikům za 
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předpokladu, že tento výzkum bude přímo 
převeden do nějaké inovace vedoucí 
k výrobě průmyslového zboží, které bude 
spojeno s nižším energetickým obsahem;

Odůvodnění

V EU a ve většině členských států není žádný mechanismus, s jehož pomocí by se výsledky 
výzkumu prováděného univerzitami nebo výzkumnými ústavy uplatňovaly v průmyslu. Tento 
chybějící mechanismus tvoří překážku vývoje a pozměňovací návrh usiluje o její odstranění. 
Zavádí nový mechanismus podpory malých a středních podniků využitím stávajících poznatků 
zjištěných ve výzkumných ústavech k inovaci průmyslu. Takový výzkum byl možný díky 
financování z veřejných prostředků. Nebude-li však vhodně využit, veřejné finance budou 
vynaloženy zbytečně. Pokud však na druhé straně bude nabídnut malým a středním podnikům 
na základě minimálních právních ustanovení, tyto podniky budou povzbuzeny k tomu, aby 
investovaly do nových výrobků.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 4 bod 2

2) Informační společnost, včetně vývoje 
místního obsahu, služeb a uplatnění, 
zlepšení přístupu k veřejným službám on-
line a zlepšení jejich vývoje, pomoci a 
službám malým a středním podnikům, aby 
mohly uplatňovat a efektivně využívat 
informační a komunikační technologie 
(ICT);

2) ) Informační společnost, včetně vývoje 
místního obsahu, služeb a uplatnění, 
zlepšení přístupu k veřejným službám on-
line a zlepšení jejich vývoje, pomoci a 
službám malým a středním podnikům, aby 
mohly uplatňovat a efektivně využívat 
informační a komunikační technologie (ICT) 
nebo využívat nové myšlenky;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je logickým vyústěním základní premisy ICT. Informační společnost 
by v podstatě měla zahrnovat „využívání nových myšlenek“.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 bod 4

4) Předcházení rizikům, včetně vývoje a 
uskutečňování plánů prevence a řešení 
přírodních a technologických rizik;

4) Předcházení rizikům pramenícím z vývoje 
finančních a kapitálových trhů, , včetně 
vývoje a uskutečňování plánů prevence a 
řešení přírodních a technologických rizik;
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Odůvodnění

Existuje řada zdrojů rizik a vyžadují různé techniky nebo metody „prevence“. Pro regiony, 
kterých se týká toto nařízení, je důležitým zdrojem rizika nestálost „finančních nebo 
kapitálových trhů“, která nepříznivě ovlivňuje investice ex-ante. Proto by veřejná záruka 
znamenala prvek podpory a menší nejistotu.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4, odst. 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 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;

Odůvodnění

Včetně investic do významných technologických, logistických a kosmických projektů v rámci 
cíle „konvergence“.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 4, odst. 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 využití 
nových technologií (např. digitálních 
tabulí) umožňujících dálkový přístup;

Odůvodnění

Snížení technologických rozdílů mezi regiony v oblasti vzdělávání prostřednictvím využití 
nových technologií. 

Pozměňovací návrh 13

Článek 5 
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Under the “Regional competitiveness and 
employment” objective, the ERDF shall 
focus its assistance, in the context of 
regional sustainable development strategies, 
on the following priorities:

Under the “Regional competitiveness and 
employment” objective, the ERDF shall take 
into account the objectives of the 7th 
Framework Programme and shall focus its 
assistance, in the context of regional 
sustainable development strategies, in the 
following areas:

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 bod 1

1) inovace a hospodaření se znalostmi 
s pomocí podpory návrhu a uskutečnění 
regionálních inovačních strategií vedoucích 
k účinným regionálním inovačním 
systémům, a to konkrétně: 

1) inovace a hospodaření se znalostmi 
s pomocí podpory návrhu a uskutečnění 
regionálních inovačních strategií vedoucích 
k účinným regionálním inovačním 
systémům, nebo s pomocí převedení 
výzkumu plně financovaného z rozpočtu 
EU nebo členských států na nové 
průmyslové zboží nebo nové služby, a to 
konkrétně: 

Odůvodnění

Smysl tohoto návrhu, viz pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 8a (nový) a čl.  4 bodu (1a) 
(nový).

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 bod 1 písm. b)

b) stimulování inovace v malých a středních 
podnicích podporováním sítí spolupráce 
mezi univerzitami a podniky, podporováním 
obchodních sítí a skupin malých a středních 
podniků a usnadňováním přístupu malých a 
středních podniků k rozvinutým službám 
podpory obchodu, podporováním integrace 
čistějších a inovačních technologií v malých 
a středních podnicích;

b) stimulování inovace v malých a středních 
podnicích podporováním sítí spolupráce 
mezi občanskou společností a univerzitami 
a podniky, podporováním obchodních sítí a 
skupin malých a středních podniků a 
usnadňováním přístupu malých a středních 
podniků k rozvinutým službám podpory 
obchodu, podporováním integrace čistějších 
a inovačních technologií v malých a 
středních podnicích; 
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Odůvodnění

Partnerství a partnerské společnosti jsou novou formou spolupráce, která usiluje o podpoření 
průmyslové inovace. Tento pozměňovací návrh vlastně zavádí partnerství mezi občanskou 
společností a univerzitami.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 bod 1 písm. ca (nové)

ca) podpoření partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem ve výrobě a službách;

Odůvodnění

Jedná se o upřesňující pozměňovací návrh, který k sadě nástrojů přidává „partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem“.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 bod 1 písm. d)

d) creating new financial instruments and 
incubation facilities conducive to the
creation or expansion of knowledge-
intensive firms.

d) creating new financial instruments and 
facilities conducive to the research and 
technological development capacity of 
SMEs and encouraging entrepreneurship 
and new business formation by the use of 
investment capital and incubation facilities.

Justification

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

(da) vytvoření nových regionálních trhů 
pro ekologické produkty;

Odůvodnění

Existuje potřeba zvětšit nebo dokonce vytvořit regionální trhy, jejichž velikost určuje 
regionální specializaci a vytváření udržitelných pracovních míst. Ekologické produkty jsou 
hlavně přírodními dary okrajových regionů. Pro takové produkty však nejsou žádné 
organizované trhy. 
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Pozměňovací návrh 19

Čl. 5 bod 1 bod db (nový)

db)  výstavba a vybavení technologických 
středisek a výzkumných a vývojových 
středisek.

Odůvodnění

Podpořit rozvoj inovační politiky.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 5 odst. 2 bod b

(b) Stimulace energetické účinnosti  a 
výroby energie z obnovitelných zdrojů;

(b) Stimulace energetické účinnosti  a 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
rozvoj účinných  systémů hospodaření 
s energetickými zdroji a snížení emisí CO2 
a jiných škodlivých látek;

Pozměňovací návrh 27

Čl. 5 bod 2a (nový)

(2 a) A cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a obnovy 
kulturního dědictví podporujícího 
hospodářský rozvoj, podpory pro zlepšení 
nabídky turistických služeb prostřednictvím 
nových služeb s vyšší přidanou hodnotou.

Odůvodnění

Cestovní ruch a ochrana přírodních a kulturních hodnot hraje důležitou roli při zajištění 
konkurenceschopnosti jednotlivých regionů a podpoře zaměstnanosti. Tato premisa byla 
přijata v současném kole  strukturálních fondů a byla úspěšně využívána při dosahování cílů 
v této oblasti. Neexistuje žádný důvod, proč by cíle tohoto programu uvedené čl. 4 odst. 5 
měly být omezeny pouze na nejméně rozvinuté členské země, a to zejména s ohledem na to, 
že článek 2 pojednávající o účelu tohoto fondu hovoří o „podpoře strukturálního rozvoje a 
změn regionálního hospodářství, včetně konverze upadajících průmyslových regionů”.  
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Pozměňovací návrh 22

Čl. 6 bod 1

1) rozvoj přeshraničních ekonomických a 
sociálních aktivit s pomocí společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, a to 
především:

1) rozvoj přeshraničních aktivit v oblasti 
výzkumu, energetiky, ekonomiky, v sociální 
a kulturní oblasti s pomocí společných 
strategií pro udržitelný územní rozvoj, a to 
především:

Odůvodnění

V tomto případě se jedná o pouhé objasnění, spíše o chybějící činnost, která se jeví nutná pro 
přeshraniční spolupráci a lepší pochopení různých kultur.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 6, odst. 2 bod d)

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  
v oblasti výzkumu a vývoje s vynikající 
pověstí, 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 
mezi regiony, včetně vytváření sítí mezi 
univerzitami a spojení pro přístup 
k přenosům vědeckých poznatků a 
technologie mezi zařízeními pro výzkum a 
vývoj a mezinárodními středisky  v oblasti 
výzkumu a vývoje s vynikající pověstí, 
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.

Odůvodnění

Odstranit technologické rozdíly mezi regiony.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 bod 1 písm. da (nové)

(da) podporováním decentralizovaného 
modelu řízení INTERREG.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje logiku bodu odůvodnění 12, který stanoví konkrétní 
ustanovení, jedním z nichž je řízení. Decentralizovaný model INTERREG prokázal své kvality, 
a měl by proto být považovaný za užitečný pro účely územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 5 bod 1 bod db (nový)

db)  výstavba a vybavení technologických 
středisek a výzkumných a vývojových 
středisek.

Odůvodnění

Podpořit rozvoj inovační politiky.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 6 bod 3

3) Posílení efektivnosti regionální politiky 
podporou sítí a výměny zkušeností mezi 
regionálními a místními orgány se 
zaměřením na témata uvedená v čl. 5 odst. 1 
a 2 a článku 8, včetně programů pro sítě 
spolupráce zahrnujících celé Společenství a 
akcí týkající se studií, shromažďování údajů, 
pozorování a analýz rozvojových trendů ve 
Společenství.

3) Posílení efektivnosti regionální politiky 
podporou sítí a výměny zkušeností mezi 
regionálními a místními orgány a veřejnými 
subjekty se zaměřením na témata uvedená 
v čl. 5 odst. 1 a 2 a článku 8, včetně 
programů pro sítě spolupráce zahrnujících 
celé Společenství a akcí týkající se studií, 
shromažďování údajů, pozorování a analýz 
rozvojových trendů ve Společenství.

Odůvodnění

Současné znění je příliš restriktivní. Velkou evropskou hodnotou je účast širokého spektra  
organizací na spolupráci při zlepšování evropských standardů a při přípravě regionální 
politiky. 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 6, bod 3a (nový)

(3 a) Projekty sítí spolupráce budou spadat 
pod jednotnou zónu zahrnující celou Unii a 
příslušný sekretariát.
Ve střednědobém časovém horizontu se 
bued provádět vyhodnocení existujících sítí 
spolupráce (např. ESPON, URBAct a 
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INTERACT).

Odůvodnění

Program INTERREG IIIc je v současnosti rozdělen na zóny Sever, Jih, Východ a Západ. 
Jelikož sítě spolupráce fungují často napříč těmito zónami, je toto rozdělení příliš 
byrokratické, nákladné a bezúčelné. To je důvod pro racionalizaci a sloučení dosavadních 
zón do jediné zóny zahrnující celou Unii. To povede k efektivnějšímu využití rozpočtových 
prostředků a ke zlepšení účinnosti a podávání koherentních projektů.

Existující sítě spolupráce financované z programu INTERREG IIIc zahrnují tři sítě pod 
záštitou Komise, u nichž dosud nebylo provedeno vyhodnocení: ESPON, URBAct a 
INTERACT.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 9, poodst. 2, bod 5a (nový)

(5 a) záchrany a údržby historických 
zemědělských staveb a budov  

Odůvodnění

Jedním z problémů v oblasti rozvoje venkova je velký počet opuštěných zemědělských budov. 
To je problém všech venkovských oblastí v rozšířené Evropské unii. Jedná se často 
o historické stavby, jejichž záchrana a opětovné využití může sehrát významnou roli při 
zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. To by mohlo napomoci větší soběstačnosti 
těchto oblastí, ale nejedná se o investiční pomoc, protože stav těchto budov je výsledkem 
tržního selhání.

Pozměňovací návrh 29

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, podporovat a rozvíjet 
všechny druhy hospodářských činností, a to 
nejen činností souvisejících s kulturním 
dědictvím, ale také činností spojených se 
zaváděním inovací a nových technologií, 
zejména technologií vyhovujících 
charakteristikám daného regionu 
(venkovská telecentra atd.), podporovat 
udržitelné využívání přírodních zdrojů a 
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podněcovat cestovní ruch.

Odůvodnění

Posílení inovačních politik a zavádění nových technologií v oblasti cestovního ruchu ve 
venkovských oblastech a jiných přirozeně znevýhodněných oblastech.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 11 bod ba (nový)

ba) podpora při překonávání deficitů 
v zavádění technologických inovací a 
v oblasti výzkumu a vývoje;

Odůvodnění

Problémy v oblasti dostupnosti regionů se týkají nejen dopravy zboží a služeb, ale také a 
především oblasti elektronických komunikačních prostředků, telekomunikací a rozvoje 
informační společnosti.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 17, odst. 2a (nový)

(2a) Příspěvky budou hlavnímu příjemci i 
jednotlivým příjemcům vypláceny před, 
během i po realizaci  projektu.

Odůvodnění

Mnoho společností a organizací získává obtížně přístup k rizikovému kapitálu, a proto mají 
problémy s likviditou za situace, kdy jsou všechny příspěvky vypláceny až dlouho poté, co 
nastaly výdaje. V extrémních případech musely být projekty ukončeny kvůli tomu, že někteří 
příjemci zkrachovali. Pokud by 25 % příspěvků bylo vypláceno před zahájením projektu, 
dalších 50 % v průběhu projektu a posledních 25 % po jeho dokončení, tento problém by 
nevznikal.
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