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SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. One of the main objectives of  
the European Union is indeed to guarantee an adequate balance between economic, social and 
environmental aspects of the development process. The intervention of the ERDF is foreseen 
in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with the 
above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular. 

As an example, we should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdevelopped regions within the 
"Covergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level. 

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States. 
On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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 udržitelného 
strukturálního rozvoje a změn regionálního 
hospodářství, včetně konverze upadajících 
průmyslových regionů.

Odůvodnění

Structural Funds must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Pozměňovací návrh 2
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, podpory  
udržitelného růstu, vytváření udržitelných 
pracovních míst a ochrany a zlepšování 
přírodního a městského životního prostředí.

Odůvodnění

One of the main objectives of  the European Union is to guarantee an adequate balance 
between economic, social and environmental aspects of the development process. The 
importance of the environmental protection pillar when it comes to the regional funds 
oriented to the underdevelopped regions  within the Covergence objective (art. 4 of the ERDF 
Regulation, COM(2004)495) cannot be underestimated. In these regions, due to the low 
investement rate, not only the development and the civilizational progress but also the 
environmental protection are neglected. By environment we should also mean the natural and 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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urban environment which frequently is managed by city councils.

Pozměňovací návrh 3
Článek 3a (nový)

Článek 3a
Vyvážený a udržitelný regionální rozvoj

Regionální rozvoj znamená zachování, 
rozvoj a v případě potřeby přeměnu 
udržitelného života a práce v regionech.

Pozměňovací návrh 4
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 
biologické rozmanitosti 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, kvalitou vody, ochranou 
a využíváním povodí řek, prevencí rizik 
spojených s životním prostředím (včetně 
ochrany proti záplavám a znečištění 
vnitrozemských vod), zpracováním 
komunálních odpadních vod a kvalitou 
ovzduší, integrovanou prevencí a kontrolou 
znečištění ovzduší, prevencí zdraví 
škodlivého hluku, obnovou 
kontaminovaných zařízení a půdy, rozvojem 
krajiny ve venkovských oblastech, podporou 
biologické rozmanitosti a ochrany přírody, 
pomocí malým a středním podnikům při 
prosazování udržitelných výrobních postupů 
zaváděním jednodušších ekonomicky 
efektivních ekologických systémů řízení a 
přijímáním a používáním technologií 
zabraňujících znečišťování včetně 
technologií zabraňujících změnám klimatu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 bod 5

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a obnovy 

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

materiálního a kulturního dědictví 
podporujícího vyvážený hospodářský rozvoj, 
pomoci pro zlepšení nabídky turistických 
služeb prostřednictvím nových služeb s 
vyšší přidanou hodnotou;

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 bod 10a (nový)

10a) Přímá pomoc k investování, se 
zvláštním důrazem na vysoce kvalitní čisté 
technologie, za účelem restrukturalizace 
těžkého průmyslu v oblastech, kde přechod 
k tržnímu hospodářství proběhl teprve 
nedávno. 

Odůvodnění

The regions supported by the assistance under the "Convergence" objective have often  
outdated industries and strongly polluted sites. Moreover, these regions have also a high 
population density. Therefore, the restructuring of certain industries in these areas requires 
not only the achievement of economic profitability but also high environmental protection 
standards. The application of the most advanced technological solutions is necessary.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 odst. 2 písm. a)

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

a) stimulace investic do obnovy 
kontaminovaných zařízení a půdy, která 
podporuje hospodářský a sociální potenciál 
a potenciál životního prostředí;

Odůvodnění

It is important to improve the environmental value of contaminated sites for nature and 
biodiversity, recognising that this has wider social, environmental and economic benefits. Cf. 
also the justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point (aa) (new).

Pozměňovací návrh 8
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Čl. 5 odst. 2 písm. aa) (nové)

aa) podpora rozvoje infrastraktury spojené 
s uplatňováním Rámcové směrnice pro 
vodní politiku ES, biologickou rozmanitostí 
a řízením programu Natura 2000 
přispívající k trvale udržitelnému rozvoji a 
diverzifikaci venkovských oblastí; 

Odůvodnění

Investment in biodiversity and Natura 2000 sites should not only be linked to direct economic 
benefits but should also contribute to the regions' sustainable objectives. Cf. also the 
justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point a)

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 bod 2 písm. ab) (nové)

ab) podpora rozvoje infrastruktury podél 
přístupových cest k chráněným oblastem, 
aby se podpořil udržitelný cestovní ruch a 
zvýšila hodnota chráněných oblastí jako 
např. sítě Natura 2000;

Bod odůvodnění

In the interest of sustainable tourism, access routes to protected zones should also be 
developed and taken care of.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 bod 2 písm. c)

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

Bod odůvodnění

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 2 písm. d)

d) rozvoj plánů a opatření na prevenci a d) rozvoj plánů a opatření na prevenci a 
řešení přírodních a technologických rizik 
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řešení přírodních a technologických rizik. včetně změn klimatu a přizpůsobování se 
těmto změnám a snižování rizika záplav 
uplatňováním Rámcové směrnice pro vodní 
politiku ES.

Odůvodnění

Climate change is one of the biggest environmental threats we face. Floods and the Water 
Framework Directive are linked and should be mentioned here.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 2 písm. da) (nové)

da) podpora udržitelného využívání 
přírodních zdrojů a zvyšování regionálního 
bohatství skrze prevenci znečišťování a 
udržitelné nakládání s odpady a vodní 
hospodářství.

Odůvodnění

The aim of this amendment is to help businesses to reduce their environmental impact, in 
particular through waste and water.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 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 námořní 
bezpečnosti a ochrany proti povodním, 
znečištění mořských a vnitrozemských vod, 
prevence a ochrany proti erozi, zemětřesení 
a lavinám a změn klimatu a přizpůsobování 
se těmto změnám. 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 14
Čl. 7 písm. a)
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a) DPH; a) vratná DPH;

Odůvodnění

Cf.Short Justification of draftsman.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 9 odst. 2 bod 5

5) rozvoj vybavenosti pro obyvatele 
venkova a pro cestovní ruch.

5) rozvoj vybavenosti pro obyvatele 
venkova a pro cestovní ruch a zvyšování 
hmotných statků včetně infrastruktury pro 
biologickou rozmanitost a řízení programu 
Natura 2000.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 9 odst. 2a (nový)

Integrované projekty vyžadující účast 
a/nebo spolupráci několika místních 
orgánů se považují za ukazatel zvýšené 
hodnoty pro účely činnností Evropského 
fondu pro regionální rozvoj ve venkovských 
oblastech.

Bod odůvodnění

The aim of the amendment is to encourage integrated regional projects involving cooperation 
between different municipalities.

Pozměňovací návrh 17
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 (v oblasti infrastruktury, 
sítí a služeb), podporovat diverzifikaci 
hospodářství, podporovat a rozvíjet 
hospodářské činnosti související s kulturním 
dědictvím, podporovat udržitelné využívání 
a ochranu přírodních zdrojů a podněcovat 
cestovní ruch.
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Bod odůvodnění

The issue of accessibility is of fundamental importance to help regions with natural handicaps 
and it would also seem important to clearly specify the direction development should take. 
Often, areas with natural handicaps concentrate excessively on single activities and 
encouraging economic diversity may benefit their development. Sustainable use of natural 
resources should be linked to their protection.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 12 bod 1

1) analýza situace v oblasti spolupráce ve 
smyslu silných a slabých stránek této oblasti 
s uvedením strategie pro jejich zvládání;

1) analýza situace v oblasti spolupráce ve 
smyslu silných a slabých stránek této oblasti 
a cílů trvale udržitelného rozvoje s 
uvedením strategie pro jejich zvládání, která
zohlední kritéria udržitelnost, tj. vliv na 
přírodu, dědictví (včetně historických 
pamětihodností) a hospodářskou a 
demografickou nerovnováhu;

Odůvodnění

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals. Operational programmes should provide clear information concerning their 
impact on nature and heritage analysed by experts in the field.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 12 bod 3

3) informace o prioritách s jejich 
specifickými cíli. Tyto cíle jsou vyčíslené 
pomocí omezeného počtu ukazatelů pro 
provádění, výsledky a dopad. Ukazatele 
umožňují měřit pokrok a účinnost při 
dosahování cílů provádějících stanovené 
priority;

3) informace o prioritách s jejich 
specifickými cíli. Tyto cíle jsou vyčíslené 
pomocí omezeného počtu ukazatelů pro 
provádění, výsledky a dopad. Ukazatele 
umožňují měřit pokrok a účinnost při 
dosahování cílů provádějících stanovené 
priority a vztahují se k sociálně-ekonomické 
a strukturální situaci a situaci spojené s 
životním prostředím; 

Odůvodnění

Projects and programmes should be assessed by a mixture of environmental, social and 
economic indicators.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 14 odst. 3a (nový)

3a. Řídící orgány, pod dohledem členských 
států, pravidelně a vhodným způsobem 
zveřejňují projekty využívající finanční 
prostředky Společenství a přidělené částky 
rozčleněné podle kritérií způsobilosti. 

Bod odůvodnění

Detailed information on the operations co-financed is important in order to increase the 
profile of European funding at  local level. It would also seem equally important to know the 
exact amounts available.
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