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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 5

(5) Účinné a efektivní provádění činnosti 
podporované Evropským fondem pro 
regionální rozvoj závisí na řádné správě věcí 
veřejných a partnerství mezi všemi 
relevantními územními a sociálně 
ekonomickými účastníky, a zejména 
regionálními a místními orgány.

(5) Účinné a efektivní provádění činnosti 
podporované Evropským fondem pro 
regionální rozvoj závisí na řádné správě věcí 
veřejných a partnerství mezi všemi 
relevantními územními, sociálně 
ekonomickými a environmentálními
účastníky, a zejména regionálními a 
místními orgány.

Or. en

Bod odůvodnění

This amendment ensures that environmental partners are given equal representation as social 
and economic partners.
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Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 9

(9) Zvláštní pozornost je nutné věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
výjimečným rozšířením oblasti působnosti 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na 
financování operační pomoci spojené s 
kompenzacemi dodatečných nákladů v 
určitých odvětvích. Taková odchylka 
vyžaduje využití čl. 299 odst. 2 Smlouvy 
jako právního základu.

(9) Zvláštní pozornost je nutné věnovat 
nejvzdálenějším regionům, a to zejména 
výjimečným rozšířením oblasti působnosti 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na 
financování operační pomoci spojené s 
kompenzacemi dodatečných nákladů v 
určitých odvětvích, přičemž je nutné 
zohlednit politiky EU na ochranu a zlepšení 
životního prostředí. Taková odchylka 
vyžaduje využití čl. 299 odst. 2 Smlouvy 
jako právního základu.

Or. en

Bod odůvodnění

The ERDF must contribute to the protection and the improvement of the environment as well.

Pozměňovací návrh, který předložili Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 11

(11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad s 
ostatními politikami Společenství.

(11) Evropský fond pro regionální rozvoj by 
měl zajišťovat soulad s pomocí 
poskytovanou Evropským sociálním fondem 
a Fondem soudržnosti. Také by měl 
zajišťovat vzájemné doplňování a soulad s 
ostatními politikami a právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Bod odůvodnění

To ensure that all ERDF projects respect EU environmental legislation.



AM\561625CS.doc 3/9 PE 355.745v01-00

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 17
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 v rámci evropské strategie 
udržitelného rozvoje pomocí snižování 
regionálních rozdílů a podpory 
strukturálního rozvoje a změn regionálního 
hospodářství, včetně konverze upadajících 
průmyslových regionů.

Or. en

Bod odůvodnění

The ERDF must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 18
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.

Or. es

Bod odůvodnění

By environment we should also mean the natural and urban environment which frequently is 
managed by city councils.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 2
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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 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 2 písm. a)

a) produktivní investice; a) produktivní investice a správu 
investičního majetku;

Or. en

Bod odůvodnění

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 21
Čl. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 3

3) životní prostředí, včetně investic 3) životní prostředí, včetně investic 
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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;

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 
biodiverzity 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;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 5

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 24
Čl. 5, point 1, point (b)
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b) stimulace inovace v malých a středních 
podnicích podporou sítí spolupráce mezi 
podniky a univerzitami, podporou 
podnikatelských sítí a skupin malých a 
středních podniků a usnadňováním přístupu 
malých a středních podniků k vyspělým 
službám podporujícím podnikání pomocí 
zavádění čistějších a inovačnějších 
technologií do malých a středních podniků;

b) stimulace inovace v malých a středních 
podnicích podporou sítí spolupráce mezi 
podniky a univerzitami, podporou 
podnikatelských sítí a skupin malých a 
středních podniků a usnadňováním přístupu 
malých a středních podniků k vyspělým 
službám podporujícím podnikání pomocí 
zavádění čistějších, ekologičtějších a 
inovativnějších technologií do malých a 
středních podniků;

Or. enJustification

Cleaner technologies may still not be environmentally friendly. It should be clear that we aim 
for technologies with a positive overall environmental performance.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 25
Čl. 5, point 2, úvodní část

životní prostředí a prevence rizik, zejména: správa investičního majetku v oblasti 
životního prostředí a prevence rizik, 
zejména:

Or. en

Justification

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 26
Čl. 5, point 2, letter a a (new)

(aa) 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.

Or. es
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Bod odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 27
Čl. 5, point 2, point (c)

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

Or. en

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, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9, odst. 2a (nový)

(2a) Integrované projekty vyžadující účast 
a/nebo spolupráci několika místních 
orgánů se považují za ukazatel zvýšené 
hodnoty pro účely akcí ERDF ve 
venkovských oblastech.

Or. es

Bod odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst.2

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, Evropský Aniž jsou dotčeny články 3 a 4, Evropský 
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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.

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 
přírodních zdrojů a podněcovat cestovní 
ruch.

Or. fr

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.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 30
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 
hospodářské činnosti související s kulturním 
dědictvím, podporovat udržitelné využívání 
a ochranu přírodních zdrojů a podněcovat 
cestovní ruch.

Or. en

Bod odůvodnění

Sustainable use of natural resources should be linked to their protection.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 31
Čl. 12 bod 3a (nový)
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(3a) Studie o dopadu na životní prostředí 
zohledňující kritéria udržitelnosti, tj. vliv na 
přírodu, dědictví (včetně historických 
pamětihodností) a hospodářskou a 
demografickou nerovnováhu.

Or. es

Bod odůvodnění

Operational programmes should provide clear information concerning their impact on nature 
and heritage analysed by experts in the field.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 32
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. 

Or. fr

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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