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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Návrh nařízení (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst. 1

Toto nařízení stanoví úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (FEDER), výši 
poskytovaných grantů týkajících se cílů 
„konvergence“, „konkurenceschopnosti 
regionů a zaměstnanosti“ a „evropské 
územní kooperace“ tak, jak jsou definovány 
v článku 3 nařízení (ES) č. (…) obsahujícím 
všeobecná ustanovení o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, o Evropském 
sociálním fondu a o Fondu soudržnosti, 
jakož i o oprávněných výdajích spojených 
s těmito granty.

Toto nařízení stanoví úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (FEDER), výši 
poskytovaných grantů týkajících se cílů 
„konvergence“, „konkurenceschopnosti 
regionů, zaměstnanosti a začleňování do 
společnosti“ a „evropské územní kooperace“ 
tak, jak jsou definovány v článku 3 nařízení 
(ES) č. (…) obsahujícím všeobecná 
ustanovení o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, o Evropském sociálním 
fondu a o Fondu soudržnosti, jakož i o 
oprávněných výdajích spojených s těmito 
granty.

(Tato změna platí pro celé znění 
přezkoumávaného nařízení; jeho přijetí 
vyžaduje provedení technických změn v 
rámci celého textu.)

Or. fr
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Justification

La Commission base sa réforme sur la force du lien qui doit exister entre la réforme des 
Fonds structurels et la Stratégie de Lisbonne. Aujourd’hui, force est malheureusement de 
constater que la réalisation de la dimension sociale de la Stratégie de Lisbonne est 
déficitaire, et ce pour des raisons multiples. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 1

(1) Článek 160 Smlouvy stanoví, že 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
má za cíl pomoci s odstraňováním hlavních 
regionálních nerovností ve Společenství. 
EFRR proto přispívá ke zmenšování rozdílu 
mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
míru zaostávání méně rozvinutých regionů a 
ostrovů včetně venkovských oblastí.

(1) Článek 160 Smlouvy stanoví, že 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
má za cíl pomoci s odstraňováním hlavních 
regionálních nerovností ve Společenství. 
EFRR proto přispívá ke zmenšování rozdílu 
mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
míru zaostávání méně rozvinutých regionů a 
ostrovů včetně venkovských oblastí a 
nejokrajovějších regionů, a s podporou 
udržitelného rozvoje.

Or. pt

Justification

Em consonância com o Artigo 299(2) TCE e as conclusões do Conselho europeu de Goteborg 
de 15 e 16 de Junho de 2001. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 1

(1) Článek 160 Smlouvy stanoví, že 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
má za cíl pomoci s odstraňováním hlavních 
regionálních nerovností ve Společenství. 
EFRR proto přispívá ke zmenšování rozdílu 
mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
míru zaostávání méně rozvinutých regionů a 
ostrovů včetně venkovských oblastí.

(1) Článek 160 Smlouvy stanoví, že 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 
má za cíl pomoci s odstraňováním hlavních 
regionálních nerovností ve Společenství. 
EFRR proto přispívá ke zmenšování rozdílu 
mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
míru zaostávání méně rozvinutých regionů,
včetně venkovských a městských oblastí, 
oblastí zasažené restrukturalizací průmyslu 
a oblastí zasažených vážnými a stálými 
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přirodními nebo demografickými 
nevýhodami, oblastí s nízkou hustotou 
obyvatel a ostrovních, přeshraničních a 
horských oblastí.

Or. es

Justification

Debe prestarse especial atención a todas aquellas zonas que por su situación geográfica o por 
las dificultades de accesibilidad padecen hándicaps permanentes que dificultan su desarrollo y 
su integración en el mercado interior.  

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 3

(3) Evropský fond pro regionální rozvoj 
musí zajistit podporu v rámci celkové 
strategie kohezní politiky, která zajistí větší 
soustředění podpory na priority 
Společenství, obzvláště vně méně 
vyvinutých regionů. 

(3) Evropský fond pro regionální rozvoj 
musí zajistit podporu v rámci celkové
strategie kohezní politiky, která zajistí větší 
soustředění podpory na priority Společenství
a snaží se řešit skryté příčiny disparity mezi 
regiony, obzvláště uvnitř méně vyvinutých 
regionů. 

Originál v angličtině

Justification

The amendment should be considered in conjunction with article 2 and adds to the overall 
strategy of the ERDF to address and eradicate the causes of regional disparity

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 3

(3) FEDER by měl poskytnout pomoc v 
rámci všeobecné strategie politiky 
soudržnosti, zabezpečující zvýšenou 
fokalizaci na priority Společenství, obzvláště 
mimo zaostávající regiony. 

(3) FEDER by měl plně vstupovat do rámce
všeobecné strategie politiky soudržnosti, 
zabezpečující zvýšenou fokalizaci na 
priority Společenství, obzvláště mimo 
zaostávající regiony.
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Or. fr

Justification

Le FEDER étant un des outils principaux de la politique de cohésion, il ne doit pas seulement 
fournir une assistance mais bien viser les mêmes priorités en s'inscrivant dans le cadre 
stratégique de la politique de cohésion. Le terme "assistance" est ici source de confusion.

Pozměňovací návrh,  který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 4

(4) Nařízení (ES) č. (...) stanoví, že 
oprávněnost výdajů musí být stanovena na 
vnitrostátní úrovni kromě některých 
výjimek, pro které bude zapotřebí 
vypracovat zvláštní ustanovení. Výjimky z 
FEDER tedy musejí být upřesněny. 

(4) Nařízení (ES) č. (...) stanoví, že pravidla 
pro oprávněnost výdajů musí být stanovena 
na vnitrostátní úrovni kromě některých 
výjimek, pro které bude zapotřebí 
vypracovat zvláštní ustanovení. Výjimky z 
FEDER tedy musejí být upřesněny. 

Or. fr

Justification

Le règlement (CE) n°(...) spécifie que l'échelon national fixe des règles d'éligibilité et non 
qu'il décide directement de l'éligibilité de certaines dépenses, ce qui permet plus de 
transparence dans les choix effectués.

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 5

(5) Efektivní a účinné provádění akcí 
podporovaných FEDER spočívá ve 
správném administrativním řízení a 
partnerskými vztahy se všemi zúčastněnými 
teritoriálními a sociálně ekonomickými 
subjekty a zvláště s regionálními a místními 
úřady.

(5) Efektivní a účinné provádění akcí 
podporovaných FEDER spočívá ve 
správném administrativním řízení a ve 
sdružení a zapojení všech zainteresovaných 
partnerů – teritoriálních, sociálně 
ekonomických, environementálních a 
zvláště meziregionálních, regionálních a 
místních úřadů – a to ve všech fázích vývoje 
projektu: příprava, realizace, sledování, 
vyhodnocování. 
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Or. fr

Justification

Il est utile de rappeler ici que le partenariat avec les acteurs territoriaux concernés doit se 
faire aux différents stades de la programmation afin que le FEDER soit utilisé au mieux.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 5

(5) Efektivní a produktivní implementace 
akcí podporovaných EFRR závisí na dobré 
správě a partnerství mezi všemi územními a 
socio-ekonomickými subjekty a obzvláště 
mezi regionálními a místními subjekty.

(5) Efektivní a produktivní implementace 
akcí podporovaných EFRR závisí na dobré 
správě a partnerství mezi všemi územními a 
socio-ekonomickými subjekty a obzvláště 
mezi regionálními a místními subjekty; v 
případech, kdy se to prokáže jako nutné, 
bude za účelem splnění společných cílů 
zahájena spolupráce mezi regionálními a 
místními subjekty, obzvláště v městských 
oblastech.

Or. es

Justification

Una mayor participación de los niveles más próximos de poder es indispensable para que los 
ciudadanos comprendan mejor las actuaciones comunitarias y para garantizar una mayor 
eficacia y simplificación de las intervenciones de la Unión.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 5

(5) Efektivní a produktivní implementace 
akcí podporovaných EFRR závisí na dobré 
správě a partnerství mezi všemi územními a 
socio-ekonomickými subjekty a obzvláště 
mezi regionálními a místními subjekty.

(5) Efektivní a produktivní implementace 
akcí podporovaných EFRR závisí na dobré 
správě a partnerství mezi všemi územními a 
socio-ekonomickými, a environmentálními 
subjekty, a obzvláště mezi regionálními a 
místními subjekty, a dodržování principů 
řídících právo Společenství. 

Or. pt
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Justification

Em consonância com a ordem do Direito Comunitário e a primazia dos princípios que regem 
o mesmo.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 35
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 a sociálně 
ekonomickými účastníky, a zejména 
regionálními a místními orgány, sociálními 
partnery a partnery v oblasti životního 
prostředí, stejně jako uznávanými 
nevládními organizacemi, které se zabývají 
rovností pohlaví.

Or. de

Justification

Mit der Ergänzung erfolgt die Anpassung an Artikel 10 der Allgemeinen Bestimmungen, alle 
dort speziell erwähnten Gruppen in Absatz 1 a) b),c) warden aufgeführt.

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 5a

(5a) V rámci technické pomoci uvedené v 
článcích 43 a 44 nařízení (ES) č. (…) může 
FEDER financovat akce týkající se 
přípravy, sledování, správní a technické 
podpory, vyhodnocování, auditování a 
kontroly nutné jak pro státní 
administrativu, tak pro ostatní 
zainteresované teritoriální subjekty, jako 
jsou nevládní organizace (ONG), sdružení 
volených zástupců, profesních a 
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environementálních organizací.   

Or. fr

Justification

Il est important de préciser que les acteurs territoriaux autres que l'Etat et les collectivités 
régionales et locales peuvent prétendre à cette assistance technique nécessaire à la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° (...) et de chaque programme opérationnel car ils n'en ont pour 
l'instant que rarement bénéficié.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 37
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 fondech 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 fondech by měla být posílena 
městská dimenze pomocí plného začlenění 
opatření v této oblasti do operačních 
programů spolufinancovaných Evropským 
fondem pro regionální rozvoj. Přitom hrají 
důležitou úlohu místní iniciativy rozvoje a 
zaměstnanosti a jejich inovační potenciál. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 7

(7) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zaručení vzájemného doplňování a souladu 
mezi podporou poskytnutou Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a podporou 
poskytnutou Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova podle nařízení 

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

(ES) č. (…) a Evropským fondem pro 
rybolov podle nařízení (ES) č. (…). 
Programy spolufinancované Evropským 
fondem pro regionální rozvoj by proto měly 
podporovat diverzifikaci venkovského 
hospodářství, jeho kulturní dimenzi a rozvoj 
cestovního ruchu a diverzifikaci oblastí 
závislých na rybolovu od tradičních činností, 
stejně jako vytváření trvalých pracovních 
míst a pomoci takovýmto regionům získat 
větší přitažlivost v hospodářském a 
sociálním ohledu.  

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 7

(7) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zajišťování komplementarity a konzistence 
mezi podporou poskytnutou z EFRR a 
podporou poskytnutou Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
podle Nařízení (ES) č. (…) a Evropským 
fondem pro rybolov podle Nařízení (ES) č. 
(…). Programy spolufinancované EFRR by 
proto měly podporovat diverzifikaci 
venkovského hospodářství a oblastí 
závislých na rybolovu, mimo tradiční 
činnosti.

(7) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
zajišťování komplementarity a konzistence 
mezi podporou poskytnutou z EFRR a 
podporou poskytnutou Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
podle Nařízení (ES) č. (…) a Evropským 
fondem pro rybolov podle Nařízení (ES) č. 
(…). Programy spolufinancované EFRR by 
proto měly podporovat diverzifikaci 
venkovského hospodářství a oblastí 
závislých na rybolovu, mimo tradiční 
činnosti, podle přístupu udržitelného 
rozvoje.    

Or. pt

Justification

Em consonância com as conclusões do Conselho europeu de Goteborg de 15 e 16 de Junho 
de 2001.     
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Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Je žádoucí, aby byly vyvinuty 
prostředky a oblasti podpory dostupné v 
rámci cíle Konvergence prostřednictvím 
zavedení nového mechanismu podpory 
malým a středním podniků a nového 
přístupu k rozvoji regionů tak, že malým a 
středním podnikům budou zdarma k 
dispozici výsledky výzkumu plně 
financovaného z veřejných zdrojů.

Or. n

Justification

The amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second, we shall essentially have a direct transfer of knowledge gained by public 
funds to those interested in developing it further for the purpose of regional development.

Pozměňovací návrh, který předložil Salvatore Tatarella

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění  8a (nový)

(8a) Činnost EFRR dále musí být v užší 
koordinaci se sedmým rámcovým 
programem.

Or. it

Justification

É importante che il FESR si coordini con il Settimo Programma Quadro al fine di realizzare 
quella società della conoscenza auspicata dalla Strategia di Lisbona, così come si legge agli 
articoli 4 e 5 della proposta di regolamento presentata dalla Commissione.
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Pozměňovací návrh, který předložil Michl Ebner

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8 a) Měl by být zdůrazněn potenciál 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na 
podporu hospodářské a sociální integrace –
především také v multikulturních a 
vícejazyčných oblastech. 

Or. de

Justification

Vor allem in multikulturellen und multiethnischen Gebieten findet der EFRE Fonds die beste 
Anwendung. Dies sollte explizit hervorgehoben werden, da diese Gebiete meist 
Vorreiterrollen spielen im Umgang mit den Fonds zur Förderung von verschiedenen Kulturen 
und Sprachen.

Pozměňovací návrh, který předložili Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 9

(9) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
nejokrajovějším regionům, hlavně 
rozšiřováním, ve výjimečných případech, 
působnost EFRR na financování provozní 
podpory spojené s kompenzací dalších 
nákladů v jistých sektorech. Taková 
odchylka vyžaduje, aby byl použit Článek 
299 odst.2 Smlouvy jako právní základ. 

(9) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
nejokrajovějším regionům, hlavně 
rozšiřováním, ve výjimečných případech, 
působnost EFRR na financování provozní 
podpory spojené s kompenzací dalších 
nákladů spojených se sociální a 
hospodářskou strukturální situací těchto 
regionů, zhoršenou kvůli jejich vzdálenosti, 
izolovanosti, malé rozloze, nepříznivé 
topografii a klimatu a hospodářské 
závislosti na malém počtu produktů, 
faktory, jejichž stálá povaha a kombinace 
závažně ovlivňuje jejich rozvoj a přístup na 
vnitřní trh. Taková odchylka vyžaduje, aby 
byl použit Článek 299 odst.2 Smlouvy jako 
právní základ, a Článek III-424 Smlouvy o 
ústavě pro Evropu.

Or. es
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Justification

El Fondo de Desarrollo Regional debe contemplar las dificultades de acceso al mercado que 
padecen todas aquéllas zonas que sufren hándicaps permanentes debido a sus especiales 
características geoeconómicas.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 9

(9) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
nejokrajovějším regionům, hlavně 
rozšiřováním, ve výjimečných případech, 
působnost EFRR na financování provozní 
podpory spojené s kompenzací dalších 
nákladů v jistých sektorech. Taková 
odchylka vyžaduje, aby byl použit Článek 
299 odst.2 Smlouvy jako právní základ.

(9) Zvláštní pozornost by měla být věnována 
nejokrajovějším regionům, hlavně 
rozšiřováním, ve výjimečných případech, 
působnost EFRR na financování provozní 
podpory spojené s kompenzací dalších 
nákladů v jistých sektorech, ve smyslu
Článek 299 odst.2 Smlouvy.

Or. pt

Justification

É conveniente realçar a necessária aplicação das disposições previstas no Tratado, 
designadamente no nº 2 do artigo 299.

Pozměňovací návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 10

(10) EFRR by se měl zaměřit na problémy 
přístupnosti a vzdálenosti od velkých trhů, 
kterými trpí oblasti s extrémně nízkou 
hustotou obyvatelstva, jak je zmíněno v 
Protokolu č.6 v Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. EFRR by se 
také měl zaměřit na specifické problémy, 
kterými trpí jisté ostrovy, horské oblasti a 
málo obydlené oblasti, jejichž zeměpisná 
poloha zpomaluje jejich rozvoj.

zrušeno

Or. xm
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Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 10

(10) 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 také reagovat na specifické obtíže na 
základě zeměpisných nebo přírodních 
znevýhodnění, s nimiž jsou konfrontovány 
některé ostrovy, horské oblasti a řídce 
osídlené oblasti, a které zpomalují jejich 
rozvoj. Kromě toho by se měly zohlednit 
specifické problémy regionů, které byly do 
30. dubna 2004 vnějšími hranicemi 
Společenství a které již nemají tento statut.

Or. de

Justification

Die Grenzgebiete, die vor dem EU-Beitritt der osteuropäischen Mitgliedsländer EU-
Außengrenze waren, sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Das 
Wohlstandsgefälle ist hier extrem. Diese Regionen waren während der Spaltung Europas die 
Verlierer und dürfen nun nicht zum zweiten mal die Verlierer sein. Der Erfolg der EU-
Osterweiterung entscheidet sich auch an der ehemaligen Nahtstelle. 

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 10

(10) 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 také reagovat na specifické obtíže na 
základě zeměpisných nebo přírodních 
znevýhodnění, s nimž jsou konfrontovány  
některé ostrovy, horské oblasti a řídce 
osídlené oblasti a určité příhraniční 
regiony, a které zpomalují jejich rozvoj.

Or. de
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Justification

Im Lichte des Artikel III-220 der Verfassung für Europa werden bestimmte Grenzregionen als 
Regionen mit besonderen Problemen anerkannt. Dies muss sich auch in der europäischen 
Solidarität wiederspiegeln.

Pozměňovací návrh, který předložil Salvatore Tatarella

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 10

(10) EFRR by se měl zaměřit na problémy 
přístupnosti a vzdálenosti od velkých trhů, 
kterými trpí oblasti s extrémně nízkou 
hustotou obyvatelstva, jak je zmíněno v 
Protokolu č.6 v Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. EFRR by se 
také měl zaměřit na specifické problémy, 
kterými trpí jisté ostrovy, horské oblasti a 
málo obydlené oblasti, jejichž zeměpisná 
poloha zpomaluje jejich rozvoj.

(10) EFRR by se měl zaměřit na problémy 
přístupnosti a vzdálenosti od velkých trhů, 
kterými trpí oblasti s extrémně nízkou 
hustotou obyvatelstva, jak je zmíněno v 
Protokolu č.6 v Aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. EFRR by se 
také měl zaměřit na specifické problémy, 
kterými trpí jisté ostrovy, horské oblasti a 
málo obydlené oblasti, jejichž zeměpisná 
poloha nebo socio-ekonomické faktory 
zpomalují jejich rozvoj.

Or. it

Justification

Gli ostacoli allo sviluppo per le isole, per le zone montuose e per le zone scarsamente 
popolate possono dipendere da tanti fattori e risulterebbe limitativo indicare solo la 
particolare posizione geografica quando si parla di accessibilità e lontananza dai grandi 
mercati.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 49
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 

(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 
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obtíže některých ostrovů, horských oblastí a 
řídce osídlených oblastí, jejichž geografické 
umístění zpomaluje jejich rozvoj.

obtíže některých ostrovů, horských oblastí, 
příhraničních regionů a řídce osídlených 
oblastí, jejichž geografické umístění 
zpomaluje jejich rozvoj, s cílem podporovat 
samostatný, trvale udržitelný rozvoj v těchto 
regionech.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 50
Bod odůvodnění 10

(10) FEDER řeší problémy přístupnosti a 
velké vzdálenosti od velkých trhů, jimž musí 
čelit regiony s velmi malou hustotou 
obyvatelstva, zmíněné v protokolu č. 6 
připojeném ke Smlouvě o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. FEDER se také 
zabývá specifickými obtížemi, projevujícími 
se na některých ostrovech, v horských 
oblastech a v slabě zalidněných regionech, 
vyplývajícími z geografické polohy a 
majícími za následek zaostávání v rozoji.

FEDER řeší problémy přístupnosti a velké 
vzdálenosti od velkých trhů, jimž musí čelit 
regiony s velmi malou hustotou 
obyvatelstva, zmíněné v protokolu č. 6 
připojeném ke Smlouvě o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska. FEDER se také 
zabývá specifickými obtížemi, projevujícími 
se v ostrovních oblastech, v horských 
oblastech a v slabě zalidněných regionech, 
vyplývajícími z geografické polohy a 
majícími za následek zaostávání v rozoji.

Or. fr

Justification

Il convient de privilégier la reprise des termes de l'article III-220 du traité constitutionnel.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 51
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 

(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. Tento 
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ostatními politikami Společenství. soulad musí být zjevný z národního 
strategického rámcového plánu a z 
příslušných operačních programů.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 12

(12) Je nezbytné definovat specifická 
ustanovení týkající se přípravy, řízení, 
sledování a kontroly operačních programů v 
rámci cíle Evropská územní spolupráce.

(12) Je nezbytné definovat specifická 
ustanovení týkající se přípravy, řízení, 
sledování a kontroly operačních programů v 
rámci cíle Evropská územní spolupráce a 
vytvořit doplňující a koherentní vztahy k 
dalším politikám Společenství včetně 
politiky "širšího sousedství".  

Or. pt

Justification

Em conformidade com a Comunicação da Comissão - Terceiro Relatório sobre a coesão 
económica e social (COM(2004)0107).

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění  12

(12) Je nezbytné stanovit specifická 
ustanovení týkající se programování, řízení, 
sledování a kontroly operačních programů v 
rámci cíle ,,evropské územní spolupráce“.

(12) Je nezbytné stanovit specifická 
ustanovení týkající se programování, řízení, 
sledování a kontroly operačních programů v 
rámci cíle ,,evropské územní spolupráce“, 
v nichž se odráží přeshraniční nadnárodní 
respektive interregionální charakter 
opatření.  

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 13

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a transnacionální spolupráci se 
zeměmi, které sousedí se Společenstvím 
tam, kde je nutné zajistit aby se regionům ve 
členských státech, jež sousedí se třetími 
zeměmi, dostávalo efektivní podpory v 
jejich rozvoji. Podobně je vhodné ve 
výjimečných případech umožnit financování 
podpory z EFRR na projekty nacházející se 
na území třetích zemí v případech, kdy tyto 
projekty slouží ku prospěchu regionů 
Společenství.

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a transnacionální spolupráci se 
zeměmi, které sousedí se Společenstvím 
tam, kde je nutné zajistit aby se regionům ve 
členských státech, jež sousedí se třetími 
zeměmi, dostávalo efektivní podpory v 
jejich rozvoji. Podobně je vhodné ve 
výjimečných případech umožnit financování 
podpory z EFRR na projekty nacházející se 
na území třetích zemí v případech, kdy tyto 
projekty slouží ku prospěchu regionů 
Společenství. Dále je nutné zajistit řádné 
statistické vážení rozdělování finančních 
zdrojů mezi transnacionální a přeshraniční 
linie cíle Evropské územní spolupráce. 
Přeshraniční linie vyžaduje zvláštní 
pozornost, protože hranice Unie se 
významně rozšířily a mnoho zaostalých 
regionů se nachází na hranicích.  

Or. en

Justification

This amendment aims at ensuring that the necessary financial means will be available for 
coping with the new challenges for the cross-border strand of European territorial 
cooperation in an enlarged Union.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění  13

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a transnacionální spolupráci se 
zeměmi, které sousedí se Společenstvím 
tam, kde je nutné zajistit aby se regionům ve 
členských státech, jež sousedí se třetími 
zeměmi, dostávalo efektivní podpory v 
jejich rozvoji. Podobně je vhodné ve 
výjimečných případech umožnit financování 
podpory z EFRR na projekty nacházející se 

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a transnacionální spolupráci se 
zeměmi, které sousedí se Společenstvím 
tam, kde je nutné zajistit aby se regionům ve 
členských státech, jež sousedí se třetími 
zeměmi, dostávalo efektivní podpory v 
jejich rozvoji. Podobně je vhodné ve 
výjimečných případech umožnit financování 
podpory na projekty nacházející se na území 
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na území třetích zemí v případech, kdy tyto 
projekty slouží ku prospěchu regionů 
Společenství.

třetích zemí v případech, kdy tyto projekty 
slouží ku prospěchu regionů Společenství. 
Tyto projekty by měly být financovány 
výhradně z nástrojů Nového sousedství a 
partnerství a z nástrojů předvstupní 
pomoci.

Or. en

Justification

There is no reason that projects located entirely on the territory of third countries be 
financed from the ERDF when the EU disposes of the specific financial instruments designed 
for third countries. The ERDF should be used exclusively for the projects realized on the 
territory of the EU.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 13

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je nutné, aby bylo zajištěno, že regiony 
členských států, které mají společné hranice 
se třetími zeměmi, získávají efektivní pomoc 
pro svůj rozvoj. 

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je nutné, aby bylo zajištěno, že regiony 
členských států, které mají společné hranice 
se třetími zeměmi, získávají efektivní pomoc 
pro svůj rozvoj. Rovněž je nutno zajistit, 
aby dosavadní možnosti a práva  těchto 
příhraničních regionů Unie nebyly horší 
než dosud a než regionů na vnitřních 
hranicích EU. 

Or. de

Justification

Die jetzigen Verordnungstexte lassen die Gefahr erkennen, dass hinsichtlich der Beteiligung 
der EU-Grenzregion bei der Programmausarbeitung und -umsetzung (Subsidiarität und 
Partnerschaft) sowie der Förderfähigkeit (z. B. Budgethilfen, Nahrungsmittelhilfen) 
schlechter stellen als bisher und zu sehr geachtet wird auf die Nicht-EU-Grenzgebiete.
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Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 13

(13) Je nezbytné podporovat efektivní 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je nutné, aby bylo zajištěno, že regiony 
členských států, které mají společné hranice 
se třetími zeměmi, získávají efektivní pomoc 
pro svůj rozvoj. Zároveň 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 efektivní 
přeshraniční a nadnárodní spolupráci se 
zeměmi sousedícími se Společenstvím tam, 
kde je to nutné, aby bylo zajištěno, že 
regiony členských států, které mají společné 
hranice se třetími zeměmi, získávají 
efektivní pomoc pro svůj rozvoj. Zároveň je 
vhodné výjimečně povolit financování 
pomoci z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro projekty na území třetích zemí, 
jestliže jsou přínosem pro přeshraniční 
spolupráci s regiony Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Obecná ustanovení nabízejí 
ukázkové rozdělení finančních zdrojů 
alokovaných do EFRR na různé cíle, což 
vytváří přibližný finanční rámec, v rámci 
něhož lze řešit úkoly těchto tří cílů. Ačkoliv 
Článek 5 poskytuje větší flexibilitu, tento 
finanční rámec by měl být zachován tak, 
jak je stanoven v nařízení Rady, které 
definuje obecná ustanovení.

Or. en

Justification

The difference between the needs of the regions eligible for the objective " Regional 
competitiveness and employment" has significantly increased with the enlargement of the 
Union and since the subsidiarity principle should allow for regional authorities to define their 
priorities, more flexibility has to be given to the scope of intervention of art. 5. 
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Amendement déposé par Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 59
Čl. 1 odst. 2 

Zavádí specifická ustanovení týkající se 
přístupu k městským a venkovským 
oblastem, oblastem závislým na rybolovu, 
nejokrajovějším regionům a k oblastem s 
přírodními nevýhodami. 

Zavádí specifická ustanovení týkající se 
přístupu k městským a venkovským 
oblastem, oblastem závislým na rybolovu, 
nejokrajovějším regionům, ostrovním 
regionům, oblastem k závažnými a stálými 
přírodními nebo demografickými 
nevýhodami, oblastem s nízkou hustotou
obyvatelstva a přeshraničním a horským 
oblastem. 

Or. es

Justification

En el establecimiento de disposiciones específicas no deben olvidarse aquellas zonas que 
tienen dificultades en el acceso al mercado interior.

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 60
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, 
příhraniční regiony s velkým rozdílem v 
blahobytu a oblasti s přírodním 
znevýhodněním. 

Or. de

Justification

Grenzregionen sind grundsätzlich von enger Kooperation innerhalb Europas stärker 
betroffen, als Binnenregionen. In Grenzregionen, die ein hohes Wohlstandsgefälle aufweisen, 
ist europäische Solidarität von ganz besonderer Bedeutung. Hier muss das 
Zusammenwachsen und das Schaffen eines gemeinsamen Wirtschaftsraums ermöglicht 
werden.
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Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 61
Článek 2

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze tak, že omezuje disparitu 
mezi regiony a podporuje strukturální 
rozvoj a přizpůsobení regionálního 
hospodářství včetně konverze upadajících 
průmyslových regionů.

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze v kontextu strategie 
udržitelného rozvoje tak, že omezuje 
disparitu mezi regiony a podporuje 
strukturální rozvoj a přizpůsobení 
regionálního hospodářství včetně konverze 
upadajících průmyslových regionů.

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství a obzvláště potřebu 
posílit konkurenceschopnost a inovace s 
cílem vytvořit udržitelná pracovní místa, a
prosazovat růst přátelský k životnímu 
prostředí.

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství a obzvláště:

(a) potřebu posílit konkurenceschopnost a 
inovace s cílem vytvořit udržitelná pracovní 
místa, prosazovat sociální inkluzi a 
rovnoprávnost mezi muži a ženami, potírat 
diskriminaci a dosahovat zlepšení 
životního prostředí prostřednictvím 
implementace environmentální legislativy 
Společenství a řádného spravování sítě 
Natura 2000; 
(b) potřebu odstanit bariéry, se kterými se 
potýkají postižení lidé v přístupu ke zboží, 
službám a zastavěným polochám 
prostřednictvím podmínky bezbariérového 
přístupu jako součásti každého projektu, 
který obdrží prostředky z Fondů.

Or. 

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 62
Článek 2

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze tak, že omezuje disparitu 
mezi regiony a podporuje strukturální rozvoj 
a přizpůsobení regionálního hospodářství 
včetně konverze upadajících průmyslových 
regionů.

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze v kontextu strategie 
udržitelného rozvoje Evropské unie tak, že 
omezuje disparitu mezi regiony a podporuje 
strukturální rozvoj a přizpůsobení 
regionálního hospodářství včetně konverze 
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upadajících průmyslových regionů.

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství a obzvláště potřebu 
posílit konkurenceschopnost a inovace s 
cílem vytvořit udržitelná pracovní místa, a
prosazovat růst přátelský k životnímu 
prostředí.

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství, jejichž podrobnosti 
definují regionální a místní partneři ve 
shodě s operačními programy a 
vnitrostátními pravidly, obzvláště:

(a) potřebu posílit konkurenceschopnost a 
inovace s cílem vytvořit udržitelná pracovní 
místa, posílit sociální inkluzi a 
rovnoprávnost mezi muži a ženami, potírat 
diskriminaci a dosahovat zlepšení životního 
prostředí prostřednictvím implementace 
environmentální legislativy Společenství;

(b) potřebu odstanit bariéry, se kterými se
potýkají postižení lidé v přístupu ke zboží, 
službám a zastavěným polochám 
prostřednictvím podmínky bezbariérového 
přístupu jako součásti každého projektu, 
který obdrží prostředky z Fondů.

Or. en

Justification

The eligible activities outlined for Regional Competitiveness and Employment are too 
detailed and narrow to reflect the development needs of all regions in the EU. The current 
proposals do not recognise the needs of rural areas in particular.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 63
Článek 2

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze tak, že omezuje disparitu 
mezi regiony a podporuje strukturální rozvoj 
a přizpůsobení regionálního hospodářství 
včetně konverze upadajících průmyslových 
regionů.

EFRR přispívá k financování podpory, jež 
má za cíl posílit hospodářskou, sociální a 
regionální kohezi tak, že nalézá a řeší 
základní příčiny disparity mezi regiony a 
podporuje strukturální rozvoj a přizpůsobení 
regionálního hospodářství včetně konverze 
upadajících průmyslových regionů..

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství a obzvláště potřebu 

V rámci této činnosti EFRR uplatňuje 
priority Společenství a obzvláště potřebu 
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posílit konkurenceschopnost a inovace s 
cílem vytvořit udržitelná pracovní místa, a 
prosazovat růst přátelský k životnímu 
prostředí.

posílit konkurenceschopnost
prostřednictvím inovativního přístupu k 
regionálnímu rozvoji s cílem vytvořit 
udržitelná pracovní místa, a prosazovat růst 
přátelský k životnímu prostředí.

Or. en

Justification

This amendment together with the one to Recital (3) makes the case that the main purpose of 
the ERDF is to uproot the causes of regional disparities. Hence ERDF's assistance should be 
concentrated on the underlying factors that by their nature induce and accentuate regional 
disparities. Furthermore it clarifies that innovations per se do not necessarily lead to 
lessening regional disparities, nor do they lead to sustainable growth. On the other hand, an 
innovations approach would help induce a multiplier effect on job creation.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 64
Článek 2

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 
konverze upadajících průmyslových regionů 
a překonávání sociálních, ekologických a 
hospodářských problémů v městských 
oblastech.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy
Pozměňovací návrh 65

Čl. 2 odst. 1

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze tak, že omezuje disparitu 
mezi regiony a podporuje strukturální rozvoj 
a přizpůsobení regionálního hospodářství 
včetně konverze upadajících průmyslových 

EFRR přispívá k financování podpory 
směřující k posílení hospodářské, sociální a 
regionální koheze tak, že omezuje inter- a 
intra- regionální disparity a podporuje 
strukturální rozvoj a přizpůsobení 
regionálního hospodářství včetně konverze 
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regionů. upadajících průmyslových regionů.

Or. en

Justification

Relative poverty within Member States is as much of an issue as non convergence between 
the poorer and richer Member States and ERDF is best placed to tackle this.    

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 66
Čl. 3 odst. 2 písm. a)

a) produktivních investic; a) produktivních investic pro vytvoření nebo 
zachování trvalých pracovních míst;

Or. de

Justification

Angesichts der hohen europäischen Arbeitslosenzahlen muss klargestellt werden, dass 
Betriebe dann Anspruch auf Unterstützung haben, wenn sie Arbeitsplätze sichern oder neue 
Arbeitsplätze schaffen. Dies muss klargestellt werden.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 67
Čl. 3 odst. 2 písm. b)

b) infrastruktura b) fyzická a technologická infrastruktura;

Or. en

Justification

The two adjectives: 'physical and technological' essentially define the type of infrastructure 
that would be considered eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not 
necessarily contribute to increasing the productivity of regions. Hence the clarification 
proposed by this amendment becomes necessary.
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 68
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

c) další rozvojové iniciativy včetně služeb 
podnikům, tvorby a rozvoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, úvěrové a 
garanční fondy a místní rozvojové fondy, 
dotace úroků, služeb komunitě a výměny 
zkušeností mezi regiony, městy a 
relevantními sociálními, hospodářskými a 
environmentálními subjekty;

c) další rozvojové iniciativy včetně služeb 
podnikům, tvorby a rozvoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, úvěrové a 
garanční fondy a místní rozvojové fondy, 
dotace úroků, služeb komunitě, společných 
místních iniciativ, networkingu a 
spolupráce, a synergicých výměn mezi 
regiony, městy, komunit, a relevantními 
sociálními, hospodářskými a 
environmentálními subjekty;

Or. pt

Justification

Reforça a necessidade de uma maior interacção transnacional entre as diferentes 
autoridades regionais e locais, como também entre os vários intervenientes sociais, 
económicos e ambientais.    

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 69
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

c) jiné rozvojové iniciativy včetně služeb 
pro firmy, tvorby a vývoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, půjčky a 
záruční fondy a fondy místního rozvoje, 
dotace na úroky, služeb pro komunitu a 
výměny zkušeností mezi regiony, městy a 
příslušnými sociálními, hospodářskými a 
environmentálními subjekty;

c) rozvojové iniciativy sestávající ze služeb 
pro firmy, tvorby a vývoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, půjčky a 
záruční fondy a fondy místního rozvoje, 
dotace na úroky, služby pro komunitu, a 
networking nebo výměna zkušeností mezi 
regiony, městy, sdruženými místními 
iniciativami a příslušnými sociálními, 
hospodářskými a environmentálními 
subjekty;

Or. en

Justification

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
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should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which by their nature promote the participation of the local authorities 
in regional development.

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 70
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

c) další rozvojové iniciativy včetně služeb 
podnikům, tvorby a rozvoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, úvěrové a 
garanční fondy a místní rozvojové fondy, 
dotace úroků, služeb komunitě a výměny 
zkušeností mezi regiony, městy a 
relevantními sociálními, hospodářskými a 
environmentálními subjekty;

c) další rozvojové iniciativy včetně služeb 
podnikům, tvorby a rozvoje finančních 
nástrojů jako je venture kapitál, úvěrové a 
garanční fondy a místní rozvojové fondy, 
dotace úroků, služeb komunitě, společných 
místních iniciativ, networkingu, 
spolupráce, a výměny zkušeností mezi 
regiony, městy a relevantními sociálními, 
hospodářskými a environmentálními 
subjekty;

Or. it

Justification

La cooperazione territoriale deve potersi estrinsecare in varie forme. Pertanto, oltre agli 
scambi di esperienze proposti dalla Commissione, appare opportuno prevedere anche altri 
tipi di iniziative.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 71
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

c) ostatních rozvojových iniciativ včetně 
služeb podnikům, vytváření a rozvoje 
finančních nástrojů, jako jsou například 
fondy rizikového kapitálu, úvěrové a záruční 
fondy a fondy pro místní rozvoj, dotací na 
úrok, místních služeb a výměn zkušeností 
mezi regiony, městy a příslušnými 
zúčastněnými stranami v oblasti sociální, 
ekonomické a životního prostředí;

c) ostatních rozvojových iniciativ a iniciativ 
zaměstnanosti včetně služeb podnikům, 
vytváření a rozvoje finančních nástrojů, jako 
jsou například fondy rizikového kapitálu, 
úvěrové a záruční fondy a fondy pro místní 
rozvoj, dotací na úrok, místních služeb a 
výměn zkušeností mezi regiony, městy a 
příslušnými zúčastněnými stranami v oblasti 
sociální, ekonomické a životního prostředí;
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Garrelt Duin

Pozměňovací návrh 72
Čl. 3 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) Dynamika růstu a zaměstnanosti 
malých a středních podniků (podnikatelská 
pole činnosti jako založení, předání 
podniku, dynamika podniku, vnější 
ekonomika a rozvoj okruhů kompetence); 

Or. de

Justification

Insbesondere in Regionen mit sozioökonomischen Problemen ist es wichtig, durch die 
Förderung dieser Handlungsfelder adäquate Voraussetzungen für Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum zu schaffen.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 73
Čl. 3 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) veškerým aktivitám zmíněným ve 
Článcích 8, 9 a 10, které doplňují výše 
zmíněné oblasti priorit, bude věnována 
stejná péče s ohledem zejména na 
přidělování financí, komplexní regeneraci 
městských oblastí se zhoršeným prostředím 
zmíněných v Článku 8, zemědělských 
oblastí a oblastí závislých na rybolobu 
zmíněných v Článku 9 a oblastí s 
přírodními nevýhodami zmíněných v 
Článku 10;

Or. en

Justification

The aim here is to clarify the articulation between Article 4 and 5 and Articles 8, 9, 10.
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Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 74
Čl. 3 odst. 2 

EFRR přispívá na financování: EFRR přispívá na financování:
a)výrobních investic; a)výrobních investic; 
b)infrastruktury; b)infrastruktury;;
c) jiných rozvojových iniciativ včetně služeb pro 
firmy, tvorby a vývoje finančních nástrojů jako 
je venture kapitál, půjčky a záruční fondy a 
fondy místního rozvoje, dotace na úroky, služby 
pro komunitu a výměna zkušeností mezi 
regiony, městy a příslušnými sociálními, 
hospodářskými a environmentálními subjekty;

c) jiných rozvojových iniciativ včetně služeb pro 
firmy, tvorby a vývoje finančních nástrojů jako 
je venture kapitál, půjčky a záruční fondy a 
fondy místního rozvoje, dotace na úroky, služby 
pro komunitu a spolupráce mezi
regionálními a místními úrovněmi a 
příslušnými sociálními, hospodářskými a 
environmentálními subjekty;

d) technické podpory, jak je uvedena v 
Článku 43 a 44 Nařízení (ES) č. (…);

d) technické podpory, jak je uvedena v 
Článku 43 a 44 Nařízení (ES) č. (…);
e) investic do kulturního dědictví;
f) investic do budov a zařízení pro školení 
zaměřené na přizpůsobivost a politiku 
aktivní zaměstnanosti;
g) provozních nákladů činností výše 
uvedených školení zaměřených na 
přizpůsobivot a aktivní politiku 
zaměstnanosti, pokud tyto spadají pod 
EFRR podle Článku 33 odst.2 Nařízení 
Rady (ES)... 

Or. en

Justification

Limiting territorial cooperation to the exchange of experience appears unduly restrictive 
since the latter constitutes only one aspect of the former. Furthermore, it would also seem 
appropriate, on the basis of positive experiences under ERDF funding, to identify and specify 
investment in restoring, restructuring and showcasing cultural heritage, as well as investment 
in public structures that play a functional and structural role in the implementation of ESF 
activities. It would also seem appropriate to clearly define eligibility with regard to current 
expenditure in order to ensure completeness and consistency with other articles in the 
proposal (see Article 8(2)).
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Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 75
Čl. 4 úvodní věta 

V rámci cíle ,,konvergence” Evropský fond 
pro regionální rozvoj soustředí svoji pomoc 
na podporu udržitelného integrovaného 
regionálního a místního hospodářského 
rozvoje pomocí mobilizace a posílení 
endogenní kapacity prostřednictvím 
programů, které mají za cíl modernizaci a 
diversifikaci regionálních hospodářských 
struktur, zejména v těchto oblastech:

V rámci cíle ,,konvergence” Evropský fond 
pro regionální rozvoj soustředí svoji pomoc 
na podporu udržitelného integrovaného
regionálního a místního hospodářského 
rozvoje pomocí mobilizace a posílení 
endogenní kapacity prostřednictvím 
programů, které mají za cíl modernizaci a 
diversifikaci regionálních hospodářských 
struktur a vytvářením trvalých pracovních 
míst, zejména v těchto oblastech:

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 76
Čl. 4 úvodní věta 

V rámci cíle Konvergence se EFRR zaměří 
na dotační podporu udržitelného 
integrovaného regionálního a místního 
rozvoje tak, že zmobilizuje a posílí 
endogenní kapacitu prostřednictvím 
programů zaměřených na modernizaci a 
diverzifikaci regionálních hospodářských 
struktur, hlavně v následujících oblastech:

V rámci cíle Konvergence se EFRR zaměří 
na dotační podporu udržitelného 
integrovaného regionálního a místního 
rozvoje a rozvoje měst a venkova tak, že 
zmobilizuje a posílí endogenní kapacitu 
prostřednictvím programů zaměřených na 
modernizaci a diverzifikaci regionálních 
hospodářských struktur, hlavně v 
následujících oblastech:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 77
Čl. 4 odst.

V rámci cíle Konvergence se EFRR zaměří 
na dotační podporu udržitelného 
integrovaného regionálního a místního 
rozvoje tak, že zmobilizuje a posílí 
endogenní kapacitu prostřednictvím 
programů zaměřených na modernizaci a 
diverzifikaci regionálních hospodářských 

V rámci cíle Konvergence se EFRR zaměří 
na dotační podporu udržitelného 
integrovaného regionálního a místního 
rozvoje tak, že zmobilizuje a posílí 
endogenní kapacitu prostřednictvím 
programů zaměřených na modernizaci a 
diverzifikaci regionálních hospodářských, 
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struktur, hlavně v následujících oblastech: administrativních a sociálních struktur, 
hlavně v následujících oblastech:

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 78
Čl. 4 bod 1) (nový) 

-1) územní inovace, s jedním z cílů posílit 
potenciál regionálně a místně působících 
institucionálních, sociálních a 
hospodářských subjektů, a modernizovat 
obecné vládní subjekty, rozvojové úřady a 
finanční instituce;

Or. it

Justification

Si ritiene necessario distinguere la nozione di innovazione territoriale da quella di 
innovazione delle imprese. Quest'ultima, benché di sicura importanza, non costituisce che 
una dimensione della prima. Bisogna, pertanto, porre l'accento sulla fondamentale 
importanza del ruolo che le istituzioni presenti a livello locale rivestono nello sviluppo 
durevole del territorio.

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert 
van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 79
Čl. 4 bod 1)

1. výzkum a vývoj, inovace a podnikavost, 
včetně posilování regionálních kapacit pro 
výzkum a vývoj, pomoci 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 

1. výzkum a vývoj, inovace a podnikavost, 
včetně posilování regionálních kapacit pro 
výzkum a vývoj, pomoci 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 
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prostřednictvím nových finančních nástrojů; prostřednictvím nových finančních nástrojů;
podpora klasických nástrojů regionální 
hospodářské podpory a cílená podpora pro 
usazování a investice podniků nad rámec 
malých a středních podniků stejně jako 
vytváření a rozvíjení hospodářské 
infrastruktury.   

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 80
Čl. 4 bod 1)

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje, podpora V&TV v 
malého a středně velkého podnikání (MSP) a 
podpora přenosu technologií, zlepšení 
spojení mezi MSP a univerzitami a 
výzkumně-technologickými středisky, 
rozvoj obchodních sítí a klastrů, podpora 
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám MPS, péče o vznikající 
podniky a financování inovací v MPS
prostřednictvím nových finančních nástrojů;

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje, podpora V&TV v 
malého a středně velkého podnikání (MSP) a 
podpora přenosu technologií, 
shromažďování a rozšiřování informací, 
financování adaptace podniků na nové 
technologie, procesy kontroly jakosti, 
technické a environmentální normy, 
zlepšení spojení mezi podniky, univerzitami, 
nevládními organizacemi a výzkumně-
technologickými středisky, rozvoj 
obchodních sítí a klastrů, podpora 
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám podniků, péče o vznikající 
podniky a financování inovací v podnicích
prostřednictvím nových finančních nástrojů;

Or. en

Justification

The aim here is to promote better control and dissemination of R&TD. Provisions under 
paragraph 1 should be handled more flexibly allowing for enterprises and not only SMEs to 
take part in R&TD actions. This is of significant importance as the participation of bigger 
enterprises allow for a greater impact
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 81
Čl. 4 odst. 1

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje, podpora V&TV v 
malého a středně velkého podnikání (MSP) a 
podpora přenosu technologií, zlepšení 
spojení mezi MSP a univerzitami a 
výzkumně-technologickými středisky, 
rozvoj obchodních sítí a klastrů, podpora 
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám MPS, péče o vznikající 
podniky a financování inovací v MPS 
prostřednictvím nových finančních nástrojů;

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje a jejich integrace 
do oblasti evropského výzkumu, podpora 
V&TV v malého a středně velkého 
podnikání (MSP) a podpora přenosu 
technologií, zlepšení spojení mezi MSP a 
univerzitami a výzkumně-technologickými 
středisky, například usilováním o případná 
veřejně-soukromá partnerství (public-
private partnerships), rozvoj obchodních sítí 
a klastrů, podpora poskytování obchodních a 
technologických služeb skupinám MPS, 
péče o vznikající podniky a financování 
inovací v MPS prostřednictvím nových 
finančních nástrojů;

Or. pt

Justification

O reforço do desenvolvimento tecnológico deve incluir um fortalecimento da integração das 
capacidades regionais de IDT na Área Europeia de Pesquisa, em conformidade com a 
Estratégia de Lisboa. 
O possível recurso às parcerias público-privadas poderá servir de meio para melhorar a 
relação entre as necessidades do mercado de trabalho e as potencialidades a vários níveis 
oferecidas por universidades.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 82
Čl. 4 odst. 1

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje, podpora V&TV v 
malého a středně velkého podnikání (MSP) a 
podpora přenosu technologií, zlepšení 

1) Výzkum a technologický vývoj (V&TV), 
inovace a podnikání, včetně posilování 
regionálních kapacit výzkumu a 
technologického vývoje a zmenšování 
technologického rozdílu mezi regiony, 
podpora V&TV v malého a středně velkého 
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spojení mezi MSP a univerzitami a 
výzkumně-technologickými středisky, 
rozvoj obchodních sítí a klastrů, podpora
poskytování obchodních a technologických 
služeb skupinám MPS, péče o vznikající 
podniky a financování inovací v MPS 
prostřednictvím nových finančních nástrojů;

podnikání (MSP) a podpora přenosu 
technologií, zlepšení spojení mezi MSP a 
univerzitami a výzkumně-technologickými 
středisky, rozvoj obchodních sítí a klastrů, 
podpora poskytování obchodních a 
technologických služeb skupinám MPS, 
péče o vznikající podniky a financování 
inovací v MPS prostřednictvím nových 
finančních nástrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 83
Čl. 4 bod 1

1) Výzkum a vývoj technologií (RDT), 
obnova a podpora podnikání prostřednictvím 
posilování regionálních kapacit pro 
technologický výzkum a vývoj, pomoc při 
RDT v malých a středních podnicích (PME) 
a při přenosu technologií, zlepšování vztahů 
mezi PME a univerzitami a výzkumnými a 
technologickými středisky, rozvoj sítí 
s sdružení průmyslových podniků, pomoc 
při poskytování služeb průmyslovým 
podnikům a technologických služeb 
sdružením PME, podpora podnikání a 
poskytování finančních zdrojů pro obnovu 
PME pomocí nových nástrojů; 

1) Výzkum a vývoj technologií (RDT), 
obnova a podpora podnikání prostřednictvím 
posilování regionálních kapacit pro 
technologický výzkum a vývoj, pomoc při 
RDT v malých a středních podnicích (PME) 
a při přenosu technologií, zlepšování vztahů 
mezi PME a univerzitami a výzkumnými a 
technologickými středisky, rozvoj sítí 
s sdružení průmyslových podniků, pomoc 
při poskytování služeb průmyslovým 
podnikům a technologických služeb 
sdružením PME, podpora podnikání a 
poskytování finančních zdrojů pro obnovu 
PME pomocí nových nástrojů, zlepšování 
kompetencí a reprezentativity organizací 
PME, velmi malých podniků a řemeslných 
podniků, posílení spolupráce a dohod mezi 
těmito organizacemi a organizacemi 
stávajících členských států; 

Or. fr

Justification

Les mesures de l'article 4 ne pourront être mises en oeuvre qu'avec la participation et 
l'implication des organisations représentatives de PME, de micro entreprises et d'entreprises 
artisanales. Les objectifs de la convergence seront atteints grâce à une politique active de 
soutien à ces organisations et la coopération entre organisations des nouveaux et des anciens 
Etats membres apparaît essentielle.
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Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 84
Čl. 4 bod 1a (nový)

1a) Produkty výzkumu plně financovaného 
z veřejných zdrojů prostřednictvím rozpočtu 
ES nebo státních výzkumných institucí, 
které ještě nejsou patentované, mohou být 
nabídnuty MPS zdarma pod podmínkou, že 
tento výzkum bude přímo transformován do 
inovativního průmyslového zboží. S cílem 
podporovat výměnu vědomostí bez nutnosti 
vyvíjet nové expertní poznatky by mělo být 
dostupné použití regionálního nebo 
národního "vědomostního kuponu" jako 
obecného nástroje.

Or. en

Justification

In the EU and possibly in most Member States, there is no mechanism by which research 
undertaken by universities or research institutes would lead to an industrial application. This 
missing mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to 
remedy it. It introduces a new mechanism of support for SMEs by applying already existing 
knowledge originating in research institutes and supports the use of knowledge vouchers for 
SMEs. Such research was rendered possible because of public sector financing. 

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 85
Čl. 4 bod 2

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS, a hlavně pro 
sociálně vyloučené skupiny, zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

Or. en
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Justification

The incorporation of socially excluded groups is central to the goals of the structural funds. 

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pozměňovací návrh 86
Čl. 4 bod 2

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

2) ) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu, obzvláště přístupu pro postižené 
osoby a další sociálně vyloučené skupiny, k 
veřejným službám on-line a jejich rozvoj, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

Inclusion is an essential element of the European Community’s objective to achieve an 
information society for all, ie. the promotion of access to the information  society for 
vulnerable groups.  The ERDF must be fully committed to the overall aims and objectives of 
e-inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that the activities supported in this 
field give attention and recognition of the need to promotion and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 87
Čl. 4 bod 2

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu, obzvláště přístup pro postižené 
osoby a další sociálně vyloučené skupiny, a 
vývoje veřejných služeb on-line, dotace a 
služby pro MPS zaměřené na přijímání a 
efektivní využívání informačních a 
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komunikačních technologií (ICT);  

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. eInclusion is an essential element of the European 
Community’s objective to achieve an information society for all, i.e. the promotion of access 
to the information  society for vulnerable groups.  The ERDF must be fully committed to the 
overall aims and objectives of e-inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that 
the activities supported in this field give attention and recognition of the need to promotion 
and secure accessibility by disabled persons to the information society. 

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 88
Čl. 4 bod 2

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT);

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, podpora 
sociálně vyloučených skupin zaměřená na 
překonání rozdílných možností v přístupu k 
ICT, zlepšení přístupu a vývoje veřejných 
služeb on-line, dotace a služby pro MPS 
zaměřené na přijímání a efektivní využívání 
informačních a komunikačních technologií 
(ICT);

Or. en

Justification

The need to ensure that this objective is socially inclusive.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 89
Čl. 4 bod 2 

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, zlepšení 
přístupu a vývoje veřejných služeb on-line, 
dotace a služby pro MPS zaměřené na 
přijímání a efektivní využívání 

2) Informační společnost včetně rozvoje 
místních aktivit, služeb a aplikací, podpora 
znevýhodněných sociálních skupin za 
účelem prevence rozdílů v přístupu k 
informačním a komunikačním 
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informačních a komunikačních technologií
(ICT);

technologiím (ICT), dotace a služby pro 
MPS zaměřené na přijímání a efektivní 
využívání informačních a komunikačních 
technologií (ICT), rozvoj infrastruktury 
ICT, obzvláště širokopásmové 
infrastruktury, v méně rozvinutých 
regionech a členských státech;

Or. en

Justification

This amendment is aiming at addressing the significant differences between Member States as 
regards the use of ICT infrastructure (e.g. broadband), while these highly contribute to the 
convergence, competitiveness and are of key importance for every competent authority 
carrying out public services.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 90
Čl. 4 bod 2a (nový)

2a) Zlepšení přístupu a vývoje veřejných 
služeb on-line včetně rozvoje infrastruktury 
ICT, obzvláště širokopásmové 
infrastruktury, v oblasti veřejných služeb 
(zdravotní a sociální péče, vzdělávání, 
ochrana životního prostředí atd);

Or. en

Justification

See amendment 88

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 91
Čl. 4 bod 2a (nový)

2a. Podpora rovnoprávnosti pohlaví včetně: 
podpory zakládání podniků, specifických 
opatření pro pro pod,nikatelky k usnadnění 
hospodářského využití nových myšlenek a 
podpora zakládání nových podniků 
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vzešlých z vysokých škol a stávajících 
podniků, podpora infrastruktur a služeb, 
které umožňují slučitelnost rodinného a 
profesního života;     

Or. de

Justification

Siehe Beschluss des EP (P5_TA(2003) 0093, insbesondere Par.1 und Par.14

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 92
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 inovativní 
techniky životního prostředí, investic 
souvisejících se zpracováním odpadů, 
řízením vodního hospodářství a kvalitou 
vody včetně zajišťování zásobování čistou 
pitnou vodou a zpracování komunálních 
odpadních vod v souladu s rámcovou 
směrnicí o vodě, včetně opatření k jejímu 
uskutečňování a zlepšování kvality ovzduší 
v městských oblastech, integrovanou 
prevencí a kontrolou, odstraňováním zátěží 
z minulosti a obnovou kontaminovaných 
zařízení a půdy, podporou biodiverzity a 
ochrany přírody, stejně jako podporou 
rozvoje infrastruktur k uskutečňování 
NATURA 2000; pomocí malým a středním 
podnikům při prosazování udržitelných 
výrobních postupů, ochranou před 
znečišťováním  a úsporným využíváním  
přírodních zdrojů zaváděním ekonomicky 
efektivních ekologických systémů řízení a 
přijímáním a používáním inovativních
technologií;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 93
Čl. 4 odst. 3

3) Životní prostředí, včetně investic 
spojených s hospodařením s odpady, vodním 
hospodářstvím a kvalitou vody, zpracováním 
odpadní vody a kvalitou ovzduší ve městech, 
integrovanou prevencí a kontrolou znečištění 
ovzduší, nápravou a rehabilitací 
kontaminovaných míst a pozemků, 
prosazováním biodiverzity a ochrany 
přírody, udržitelným využíváním přírodních 
zdrojů, podporou MSP s cílem prosazovat 
udržitelnou strukturu výroby 
prostřednictvím zavedení úsporných 
systémů environmentálního řízení a přijetím 
a využíváním technologií zabraňujících 
znečišťování;

3) Životní prostředí, včetně investic 
spojených s hospodařením s odpady, vodním 
hospodářstvím a kvalitou vody, zpracováním 
odpadní vody a kvalitou ovzduší ve městech, 
integrovanou prevencí a kontrolou znečištění 
ovzduší, nápravou a rehabilitací 
kontaminovaných míst a pozemků, 
rehabilitací společných oblastí ve veřejném 
vlastnictví nacházejících se ve zhoršeném 
prostředí měst, rozvojem zelených oblastí 
uvnitř měst, prevencí hluku, ochranou 
kvality vody, vodním hospodářstvím, 
prosazováním čisté veřejné dopravy, 
prevencí rizik, prosazováním biodiverzity a 
ochrany přírody, udržitelným využíváním 
přírodních zdrojů, podporou MSP s cílem 
prosazovat udržitelnou strukturu výroby 
prostřednictvím zavedení úsporných 
systémů environmentálního řízení a přijetím 
a využíváním technologií zabraňujících 
znečišťování;

Or. en

Justification

The aim is to include some of the aspects under the Convergence objective affecting 
significantly more regions that are currently only eligible under the Regional competitiveness 
and or the European territorial cooperation objectives. Furthermore, the environmental 
aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 94
Čl. 4 bod 3a (nový)

3a. Konverze včetně: průzkumu zátěží z 
minulosti, sanování vojensky využívaných 
ploch a jejich navrácení do civilního 
užívání, jejich obnova nebo zalesnění, 
odstranění bojových látek, rekonstrukce a 
modernizace kasárenských budov a areálů 
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za účelem hospodářského, sociálního a 
kulturního oživení včetně příslušné spádové 
oblasti, v této souvislosti zejména podpora 
malých a středních podniků. 

Or. de

Justification

Militärische Altlasten als Hinterlassenschaften des Kalten Krieges stellen für einige Regionen 
und Städten mit größeren Kasernenvierteln eine große Sanierungslast und ein 
Entwicklunghemmnis dar. 

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 95
Čl. 4 odst. 5

5) Cestovní ruch včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví současně s podporou 
hospodářského rozvoje, podpora směřující 
ke zlepšení nabídky turistických služeb 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

5) Cestovní ruch včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví současně s podporou 
hospodářského rozvoje, podpora směřující 
ke zlepšení nabídky turistických služeb 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou a k usnadnění přechodu 
na udržitelnější struktury cestovního ruchu;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pozměňovací návrh 96
Čl. 4 bod 5

5) Cestovní ruch včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví současně s podporou 
hospodářského rozvoje, podpora směřující 
ke zlepšení nabídky turistických služeb 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

5) Cestovní ruch a kultura, včetně 
propagace přírodních a kulturních hodnot 
jako potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví, rozvoj kulturní 
infrastruktury s podporou hospodářského 
rozvoje a zvýšením přitažlivosti regionů, 
podpora směřující ke zlepšení nabídky 
turistických a kulturních služeb 
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prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

Or. en

Justification

The investments in the field of sport infrastructure and cultural services have a considerable 
influence on the social and economic situation in the region. They create new job perspectives 
and tourist attractions as well as improve the quality of life of the local inhabitants. For this 
reason it is very important to include the culture issues in this article.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 97
Čl. 4 bod 5a (nový)

5a. Hospodářské a sociální oživení měst a 
oblastí na okraji měst postižených krizí: 
Úplné koncepce trvale udržitelného rozvoje 
městských oblastí, středních a malých měst 
s funkcí centra a oblastí na okraji měst 
postižených krizí, oživení vztahu města a 
okolí s ohledem na funkce zajištění 
existenčního minima;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 98
Čl. 4 bod 5b (nový)

5b. Sociální hospodářství: Zřízení 
infrastruktur, které jsou svými dimenzemi 
přiměřené místnímu rozvoji a rozvoji 
zaměstnanosti; subvence místním zařízením 
pro poskytování služeb, kterými mají být 
vytvořena pracovní místa, s výjimkou 
opatření financovaných Evropským 
sociálním fondem.    

Or. de
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Justification

Der Bereich der Sozialwirtschaft ist insbesondere für die Entwicklung städtischer 
Problemviertel von Bedeutung. Die Formulierung entspricht der in der geltenden EFRE-
Verordnung EG 1783/1999, Artikel 2, Absatz 1 c) (v) und (vi).

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 99
Čl. 4 bod 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 a integrovaných 
městských strategií pro čistou městskou 
dopravu, které přispívají ke zlepšení 
dostupnosti a kvality dopravy cestujících a 
přepravy zboží, zejména osob s omezenou 
pohyblivostí, s cílem dosáhnout větší 
rovnováhy ve využívání různých způsobů 
dopravy, podpořit intermodální systémy, 
snížit dopady na životní prostředí, včetně 
hladiny hluku a zatěžování jemným 
prachem a k zavedení náhradních 
pohonných hmot;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Pozměňovací návrh 100
Čl. 4 bod 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, aby se zejména 
přístupovým zemím umožnila hlubší účast 
na vnitroevropské a celosvětové dělbě 
práce, 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;
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Or. de

Justification

Nach Artikel 160 EG-Vertrag ist es Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte inder 
Gemeinschaft beizutragen. Insbesondere sollten die neuen Bundesländer in Deutschland 
sowie die 10 Beitrittsländer in vollem Umfang in die weltweite Arbeitsteilung einbezogen 
werden.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 101
Čl. 4 bod 6

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu a 
kvality služeb pro cestující a zboží, k 
dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí;

6) ) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a stavby a rozšiřování 
pozemních komunikací mimo rozsah 
páteřních komunikací projektu TEN-T, s 
ohledem na potřebu vytvořit spojení s 
ostrovy, zemědělskými oblastmi, oblastmi 
bez přístupu k moři a jinými vzdálenými 
oblastmi a mezi těmito regiony a 
centrálními regiony Společenství, a 
integrovaných městských strategií čisté 
veřejné dopravy, které přispívají k 
zlepšování přístupu a kvality služeb pro 
cestující a zboží, k dosahování 
vyváženějšího rozložení způsobů dopravy, k 
podpoře intermodálních systémů a snižování 
dopadu na životní prostředí;

Or. en

Justification

The construction and upgrading of roads outside the TEN-T backbone should explicitly 
appear in the text of the regulation especially as a reference to the Commission’s comment on 
the October 1st SAWP meeting where the Commission has argued that TEN-T is financed 
from the Cohesion Fund and the secondary systems from the ERDF in case of roads as well. 
The second part of the amendment provides more focus on transport needs in peripheral 
regions
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Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pozměňovací návrh 102
Čl. 4 bod 6

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu a 
kvality služeb pro cestující a zboží, k 
dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí; 

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu, 
obzvláště rovného přístupu k dopravě pro 
postižené osoby, a kvality služeb pro 
cestující a zboží, k dosahování 
vyváženějšího rozložení způsobů dopravy, k 
podpoře intermodálních systémů a snižování 
dopadu na životní prostředí; 

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to transport.The 
ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled persons in 
all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical environment 
for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.It is of vital 
importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility requirements 
for disabled persons to allocation of resources.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 103
Čl. 4 bod 6

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu a 
kvality služeb pro cestující a zboží, k 
dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí;

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu,
obzvláště rovného přístupu k dopravě pro 
postižené osoby, a kvality služeb pro 
cestující a zboží, k dosahování 
vyváženějšího rozložení způsobů dopravy, k 
podpoře intermodálních systémů a snižování 
dopadu na životní prostředí;  
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Or. 

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to transport. The 
ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled persons in 
all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical environment 
for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment. It is of vital 
importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility requirements 
for disabled persons to allocation of resources.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 104
Čl. 4 odst. 6

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu a 
kvality služeb pro cestující a zboží, k 
dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí;

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí, hlavních evropských 
technických a logistických projektů (jako je 
Galileo) a integrovaných městských strategií 
čisté veřejné dopravy, které přispívají k 
zlepšování přístupu a kvality služeb pro 
cestující a zboží, k dosahování 
vyváženějšího rozložení způsobů dopravy, k 
podpoře intermodálních systémů a snižování 
dopadu na životní prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 105
Čl. 4 bod 6

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté veřejné dopravy, 
které přispívají k zlepšování přístupu a 
kvality služeb pro cestující a zboží, k 
dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí;

6) Investice do dopravy, včetně 
transevropských sítí a integrovaných 
městských strategií čisté, udržitelné veřejné 
dopravy, které přispívají k zlepšování 
přístupu a kvality služeb pro cestující a 
zboží, k dosahování vyváženějšího rozložení 
způsobů dopravy, k podpoře intermodálních 
systémů a snižování dopadu na životní 
prostředí;
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Or. en

Justification

Transport need to be sustainable in the urban areas. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 106
Čl. 4 bod 8

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech;

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech, zlepšují vědomostní základnu a 
zajišťují přístuk k ICT včetně 
širokopásmového přístupu a počítačů pro 
vzdělávací zařízení, a k produktům 
technologického výzkumu a vývoje pro 
oblasti závislé na zemědělství a rybolovu a 
oblasti s přírodními nevýhodami;

Or. en

Justification

It is important to ensure that peripheral areas can obtain practical benefit from plans to 
expand ICT infrastructure and use.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 107
Čl. 4 odst. 8

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech;

8) Podstatné investice do vzdělání, které 
přispívají ke zvyšování přitažlivosti a kvality 
života v regionech a k rehabilitaci 
výrobních systémů;   

Or. pt

Justification

Em consonância com a Estratégia de Lisboa, definida no Conselho Europeu de Lisboa, em 
Março de 2000.
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Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 108
Čl. 4 odst. 8

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech;

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech prostřednictvím užití nových 
technologií (jako jsou digitální tabule) 
umožňujících vzdálený přístup. 

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 109
Čl. 4 bod 8

8) Investice do vzdělání, které přispívají ke 
zvyšování přitažlivosti a kvality života v 
regionech;

8) Investice do vzdělání, které přispívají k 
podpoře rozšiřování dovedností a propagaci 
celoživotního vzdělávání;

Or. en

Justification

The enhancement of skills and the promotion of lifelong learning and the educational 
investments, through which we increase the attractiveness and quality of life in regions.     

Pozměňovací návrh, který předložily Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 110
Čl. 4 bod 9

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče, která 
přispívá k rozvoji regionů a kvalitě života v 
regionech;

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče a 
přístupu ke zdravotním službám, které 
přispívají k rozvoji regionů a kvalitě života v 
regionech včetně přístupu za použití ICT;

Or. en
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Justification

The need to ensure social inclusion in health investment.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 111
Čl. 4 bod 9

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče, která 
přispívá k rozvoji regionů a kvalitě života v 
regionech;

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče a 
rovného přístupu ke zdravotní péči pro 
zranitelné skupiny, které přispívají k rozvoji 
regionů a kvalitě života v regionech; 

Or. en

Justification

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, gives emphasis to health care 
investment. Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled 
persons, have equal access to health care including access to health care information which 
should be provided in accessible formats for disabled persons.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 112
Čl. 4 bod 9

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče, která 
přispívá k rozvoji regionů a kvalitě života v 
regionech;

9) Zdravotnictví, včetně investic do vývoje a 
zlepšování zajištění zdravotní péče
prostřednictvím ICT a péče o vzdálené 
pacienty, která přispívá k rozvoji regionů a 
kvalitě života v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 113
Čl. 4 bod 10
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10) Přímá podpora ivestic do MSP, které 
přispívají k vytváření a udržování 
pracovních míst 

10) Přímá podpora ivestic do MSP a 
sociálně-ekonomických projektů, které 
přispívají k vytváření a udržování 
pracovních míst.

Or. en

Justification

The social economy is an important element in tacking social exclusion and supporting 
sustainable development and should be supported in addition to development of SMEs.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 114
Čl. 4 bod 10

10) Přímá podpora ivestic do MSP, které 
přispívají k vytváření a udržování 
pracovních míst.

10) Přímá podpora ivestic do MSP a velkých 
podniků, které přispívají k vytváření a 
udržování pracovních míst.

Or. en

Justification

Large enterprises have significant importance in creating jobs; therefore the draftsman does 
not think it is justified to exclude them from direct aids.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Claudio Fava

Pozměňovací návrh 115
Čl. 4 bod 10a (nový)

10a) veřejná záruka pro usnadnění činnosti 
územních hospodářských subjektů, 
zajistitelná prostřednictvím investic do 
technologií a informací a prostřednictvím 
kampaní proti pronikání kriminality do 
ekonomiky a pro rozšiřování kultury 
zákonnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 116
Čl. 4 bod 11 (nový)

11) Budování kapacity místních a 
regionálních institucí za účelem 
maximalizace absorpčních ukazatelů 
prostřednictvím výměny zkušeností mezi 
regiony v rámci konvergence a mimo rámec 
konvergence 

Or. en

Justification

The new member states must urgently build their capacity to absorb the structural funds.  
Therefore the programme should focus, in particular in the initial years, on building 
institutional capacity in order for the funds to be spent efficiently and effectively.  The 
Commission has focused resources to date on the central administrations to prepare for 
membership but this effort must now be concentrated at the local and regional levels which 
have largely been ignored. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 117
Čl. 4 bod 10a (nový)

10 a) Revitalizace zastavěného prostředí 
včetně renovace, demolice, zlepšení 
životního prostředí v okolí budov, úsporné 
využívání energií a projekty obnovitelných 
zdrojů energie ve zhoršeném prostředí.

Or. en

Justification

Revitalisation of the built environment should be included into the list of eligible measures 
since these are economic, environmental and social problems at once. The environmental 
friendly and the sustainable revitalisation of the deteriorated areas are pan-European 
problems that have to be dealt with at the Community level through an integrated approach.



PE 357.528v01-00 50/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 118
Čl. 4 bod 10a (nový)

Posílení strukturovanosti, institucionálních 
kapacit a reprezentativity organizací 
zastupujících PME, velmi malé podniky a 
řemeslnéné podniky.

Or. fr

Justification

Les PME doivent continuellement adapter et améliorer leur environnement afin de rester 
compétitives et ainsi contribuer à la cohésion économique et sociale. Pour remplir ce rôle un 
accompagnement est nécessaire.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 119
Čl. 5 úvodní věta

V rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
soustředí EFRR podporu v kontextu strategií 
udržitelného regionálního rozvoje na 
následující priority:

V rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
soustředí EFRR podporu v kontextu strategií 
udržitelného regionálního rozvoje na 
následující priority, při zachování jisté 
flexibility pro regiony, které se připojují:

Or. es

Justification

Las regiones que entran a formar parte de la nueva categoría de competitividad regional y 
empleo, pero que todavía no han culminado su proceso real de convergencia,  deben gozar de 
una cierta flexibilidad en la fijación de prioridades que les permita aumentar la eficacia de la 
actuaciones en función de sus necesidades reales y específicas en cada momento a fin de no 
quedar rezagadas en relación con las demás regiones que presenten ventajas comparativas 
de desarrollo en determinados sectores. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 120
Článek 5 úvodní věta
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V rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
soustředí EFRR podporu v kontextu strategií 
udržitelného regionálního rozvoje na 
následující priority:

V rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
soustředí EFRR podporu v kontextu strategií 
udržitelného regionálního ekonomického 
rozvoje na následující priority, a s ohledem 
na cíle Rámcového Programu 7, primárně 
na následující priority:

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 121
Čl. 5 úvodní věta

EFRR soustředí podporu v kontextu strategií 
udržitelného regionálního rozvoje na 
následující priority;

EFRR soustředí podporu v kontextu strategií 
regionálního ekonomického a udržitelného 
rozvoje na následující priority;

Or. en

Justification

All regions have some form of existing regional economic strategy and the ERDF should seek 
to add value to these rather than provide duplication.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 122
Čl. 5 bod 1

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště:

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště, s ohledem na místní 
potřeby:

Or. en
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Justification

Local priorities need to be acknowledged in order to effectively implement regional 
competitiveness and employment strategies.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 123
Čl. 5 bod 1 úvodní věta

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště:

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, včetně: 

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 124
Čl. 5 odst. 1

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště:

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační systémy
schopné zmenšit technologický rozdíl, a 
obzvláště:

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 125
Čl. 5 bod 1
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1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště:

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a které by také měly brát v úvahu 
přístupnost pro postižené osoby, a 
obzvláště:

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting andcreating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities.In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 126
Čl. 5 odst. 1

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště: 

1) inovace a znalostní ekonomiku 
prostřednictvím podpory designu a zavádění 
regionálních inovačních strategií, které mají 
přinést efektivní regionální inovační 
systémy, a obzvláště, s ohledem na místní 
potřeby:

Or. pt

Justification

Em conformidade com o Principio de Partenariado, que favorece um efectivo reconhecimento 
das prioridades regionais e locais e uma eficiente aplicação de estratégias locais de 
competitividade, crescimento e emprego.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 127
Čl. 5 odst. 1a

a) podpora regionálního V&TV a kapacit 
pro inovace, které mají přímý vztah k 

a) vytváření a podpora regionálního V&TV 
a kapacit pro inovace, které mají přímý 
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regionálním cílům hospodářského rozvoje, 
prostřednictvím podpory průmyslových 
nebo specificky technologických 
kompetenčních středisek, podpory přenosu 
technologií a prostřednictvím rozvoje 
prognózování technologií a mezinárodního 
benchmarkingu politik podpory inovací, a 
prostřednictvím podpory mezifiremní 
spolupráce a společného V&TV a 
inovačních politik;

vztah k regionálním cílům hospodářského 
rozvoje, prostřednictvím podpory 
průmyslových nebo specificky 
technologických kompetenčních středisek, 
podpory přenosu technologií a 
prostřednictvím rozvoje prognózování 
technologií a mezinárodního benchmarkingu
politik podpory inovací, a prostřednictvím 
podpory mezifiremní spolupráce a 
společného V&TV a inovačních politik;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 128
Čl. 5 bod 1 písm. a)

a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 
propagací přenosu technologií a rozvojem 
technologických předpovědí a 
mezinárodního hodnocení politik na podporu 
inovace a podporou spolupráce mezi 
podniky a společných politik inovace, 
výzkumu a vývoje;

a) zvyšování regionálních kapacit pro
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, zejména podporou středisek 
zaměřených na určitá průmyslová odvětví 
nebo technologie, propagací přenosu 
technologií a rozvojem technologických 
předpovědí a mezinárodního hodnocení 
politik na podporu inovace a podporou 
spolupráce mezi podniky a společných 
politik inovace, výzkumu a vývoje;

Or. de

Justification

Wie auch neueste Arbeiten der OECD im Bereich „Regionalentwicklung“ fordern, sollte der 
Innovationsbegriff nicht zu einseitig auf Forschung und Entwicklung (=technologischer 
Ansatz) beschränkt werden, sondern einem „breiteren Innovationsbegriff“ Platz machen.

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger

Pozměňovací návrh 129
Čl. 5 bod 1 písm. a)

a) zvyšování regionálních kapacit pro a) zvyšování regionálních kapacit pro 
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výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 
propagací přenosu technologií a rozvojem 
technologických předpovědí a 
mezinárodního hodnocení politik na podporu 
inovace a podporou spolupráce mezi 
podniky a společných politik inovace, 
výzkumu a vývoje;

výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 
propagací průmyslového výzkumu a vývoje 
v malých a středních podnicích a přenosu 
technologií a rozvojem technologických 
předpovědí a mezinárodního hodnocení 
politik na podporu inovace a podporou 
spolupráce mezi podniky a společných 
politik inovace, výzkumu a vývoje;

Or. de

Justification

Mit dieser Änderung wird eine Konkretisierung insbesondere zur Unterstützung von KMU´s 
erfolgen. Gerade hier ist angesichts des Lissabon-Prozesses viel Innovation vorhanden. Diese 
Ideen gilt es besonders zu fördern.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 130
Čl. 5 bod 1 písm. a)

a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, podporou středisek zaměřených na 
určitá průmyslová odvětví nebo technologie, 
propagací přenosu technologií a rozvojem 
technologických předpovědí a 
mezinárodního hodnocení politik na podporu 
inovace a podporou spolupráce mezi 
podniky a společných politik inovace, 
výzkumu a vývoje;

a) zvyšování regionálních kapacit pro 
výzkum, vývoj a inovace, které přímo 
souvisejí s cíly regionálního hospodářského 
rozvoje, zejména podporou středisek 
zaměřených na určitá průmyslová odvětví 
nebo technologie, propagací přenosu 
technologií a rozvojem technologických 
předpovědí a mezinárodního hodnocení 
politik na podporu inovace a podporou 
spolupráce mezi podniky a společných 
politik inovace, výzkumu a vývoje;

Or. de

Justification

Wie auch neueste Arbeiten der OECD im Bereich „Regionalentwicklung“ fordern, sollte der 
Innovationsbegriff nicht zu einseitig auf Forschung und Entwicklung (=technologischer 
Ansatz) beschränkt werden, sondern einem „breiteren Innovationsbegriff“ Platz machen.
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Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 131
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) podpora obnovy PME prostřednictvím 
podporování spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podporou sítí a sdružení PME a 
prostřednictvím lepšího přístupu PME ke 
službám poskytovaným podnikům a 
podporováním integrace odpovídajících a 
inovujících technologií do PME. 

b) podpora obnovy PME prostřednictvím 
podporování spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podporou sítí a sdružení PME a 
prostřednictvím lepšího přístupu PME ke 
službám poskytovaným podnikům a 
podporováním integrace odpovídajících a 
inovujících technologií do PME jakož i 
prostřednictvím specifických opatření a 
akčních plánů určených k podpoorování 
obnovy velmi malých podniků;

Or. fr

Justification

Les petites et micro entreprises sont très directement concernées par les mesures proposées et 
le soutien à l'innovation dans ces entreprises de très petite taille doit inclure des mesures qui 
sont spécifiques à ces entreprises. 

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 132
Čl. 5 bod 1 písm. b)

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, zplepšení přístupu MSP k 
financování a úvěrům, usnadnění přístupu 
MSP k pokročilým službám podpory 
podnikání, a podpory integrace čistších a 
inovativnějších technologií do MSP;

Or. en

Justification

The reference in Article 2, 1) c) (iii) of the current ERDF Regulation to access for business to 
finance and loans should be retained.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 133
Čl. 5 bod 1 písm. b)

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky a jiné spolupráce mezi sektory, 
podpory obchodních sítí a klastrů MSP, 
usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

Or. en

Justification

Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialized business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 134
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

b) stimulace inovací a modernizace v MSP 
prostřednictvím podpory přímých investic, 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

Or. el

Justification

Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται η διεύρυνση του πεδίου ενίσχυσης των ΜΜΕ με την 
αναφορά στην ανάγκη εκσυγχρονισμού τους, πέρα από την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε 
αυτές. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ρητή συμπερίληψη της αυτονόητης έννοιας των άμεσων 
επενδύσεων ως μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών.  
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Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 135
Čl. 5 bod 1 písm. b)

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory sítí spolupráce mezi univerzitami a 
podniky, podpory obchodních sítí a klastrů 
MSP, usnadnění přístupu MSP k pokročilým 
službám podpory podnikání, a podpory 
integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

b) stimulace inovací v MSP prostřednictvím 
podpory spolupráce mezi občanskými 
společnostmi a podniky a spolupráce mezi 
univerzitami a podniky, podpory obchodních 
sítí a klastrů MSP, usnadnění přístupu MSP 
k pokročilým službám podpory podnikání, a 
podpory integrace čistších a inovativnějších 
technologií do MSP;

Or. en

Justification

Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote innovation. The involvement of 
multi-level actors from the public and private sector should not be underestimated; therefore 
this amendment simply introduces the civil society-enterprise partnership.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 136
Čl. 5 bod 1 písm. b)

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 zejména 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;

Or. de

Justification

Die Fokussierung alleine auf KMU gemäß der sehr restriktiven KMU-Definition des 
Beihilfenrechts ist unzureichend, muss doch für eine erfolgreiche Regionalpolitik die 
Anpassung an spezifische regionale Gegebenheiten und Erfordernisse unter Nutzung 
ausreichender Gestaltungsspielräume erhalten bleiben.
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 137
Čl. 5 bod 1 písm. b)

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 zejména 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;

Or. de

Justification

Die Fokussierung alleine auf KMU gemäß der sehr restriktive KMU-Definition des 
Beihilfenrechts ist unzureichend, muss doch für eine erfolgreiche Regionalpolitik die 
Anpassung an spezifische regionale Gegebenheiten und Erfordernisse unter Nutzung 
ausreichender Gestaltungsspielräume erhalten bleiben.

Pozměňovací návrh, který předložil Salvatore Tatarella

Pozměňovací návrh 138
Čl. 5 bod 1) písm. ba) (nové)

ba) vytváření užších spojení mezi 
vědomostmi a zaměstnaností tak, aby měli 
studenti možnost využít možnosti vzdělávání 
přizpůsobené pracovním příležitostem 
skutečně existujícím v průmyslu;

Or. it

Justification

Il FESR, all’interno dell’obiettivo "competitività ed occupazione", deve promuovere uno 
sviluppo che crei occupazione, in particolare per i giovani che maggiormente possono 
contribuire a realizzare la società della conoscenza.
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Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 139
Čl. 5 bod 1) písm. c)

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků univerzitami a již existujícími 
podniky;

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů, povzbuzováním zakládání nových 
podniků univerzitami a již existujícími 
podniky a vypracovávání programů a 
akčních plánů na podporu zakládání, 
převzetí, rozvoj a modernizaci velmi malých 
podniků a řemeslných podniků;

Or. fr

Justification

Les très petites entreprises et les entreprises artisanales, notamment les secteurs d'activités 
traditionnelles, sont d'importants "réservoirs" d'emplois, et recèlent un potentiel considérable 
d'innovation sous-exploité. Il est primordial de ne pas enlever aux régions qui voudraient en 
faire une priorité la possibilité de soutenir le développement de ces entreprises, comme elles 
peuvent le faire actuellement.

Pozměňovací návrh, který předložily Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 140
Čl. 5 bod 1 písm. c)

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek a prostřednictvím podpory vzniku 
nových firem v rámci univerzit a existujících 
firem;

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek, včetně inovativních přístupů k 
povzbuzení sociální ekonomie a místního 
rozvoje, a prostřednictvím podpory vzniku 
nových firem v rámci univerzit a existujících 
firem;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for ERDF to support community 
economic development outside of the areas designated under Article 8.
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Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 141
Čl. 5 bod 1 písm. c)

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků univerzitami a již existujícími 
podniky;

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků s upřednostňováním partnerských 
vztahů mezi existujícími podniky a 
univerzitami, technickými, 
specializovanými a učňovskými 
vzdělávacími zařízeními;

Or. fr

Justification

Il semble important d'insister sur la notion de "partenariats" et de mentionner ici même les 
établissements d'enseignement technologique, professionnel ou d'apprentissage qui sont 
étroitement liés aux (très) petites entreprises ainsi qu'à l'artisanat.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 142
Čl. 5 bod 1c)

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků univerzitami a již existujícími 
podniky;

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků s upřednostňováním partnerských 
vztahů mezi existujícími podniky a 
vysokoškolskými, technickými, 
specializovanými a učňovskými 
vzdělávacími zařízeními;

Or. fr

Justification

Il convient de ne pas limiter l'éligibilité aux seules universités.
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Pozměňovací návrh, který předložila Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 143
Čl. 5 bod 1c)

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků univerzitami a již existujícími 
podniky;

c) podpora podnikání usnadňováním 
ekonomického zhodnocování nových 
nápadů a povzbuzováním zakládání nových 
podniků s upřednostňováním partnerských 
vztahů mezi existujícími podniky a 
vysokoškolskými, technickými, 
specializovanými a učňovskými 
vzdělávacími zařízeními;

Or. fr

Justification

Le terme "universités" est trop réducteur car d'autres établissements d'enseignement 
contribuent à la création d'entreprises.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 144
Čl. 5 odst. 1 bod c)

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek a prostřednictvím podpory vzniku 
nových firem v rámci univerzit a existujících 
firem;

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek, včetně inovativních činností za 
účelem podpory sociální ekonomiky a 
místního rozvoje, a prostřednictvím podpory 
vzniku nových firem v rámci univerzit a 
existujících firem;  

Or. pt

Justification

Em consonância com a Estratégia de Lisboa, definida no Conselho Europeu de Lisboa, em 
Março de 2000. A alteração proposta resolve a lacuna existente no actual regulamento, 
designadamente no Artigo 8, onde outras áreas passíveis de desencadear crescimento 
económico não estão mencionadas.
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Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 145
Čl. 5 bod 1 písm. c)

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek a prostřednictvím podpory vzniku 
nových firem v rámci univerzit a existujících 
firem;

c) podpora podnikání prostřednictvím 
usnadnění hospodářského využití nových 
myšlenek, včetně inovativnícb přístupů k 
povzbuzení sociální ekonomie a místního 
rozvoje, prostřednictvím podpory vzniku 
nových firem v rámci univerzit a existujících 
firem;

Or. en

Justification

The current text of the regulation makes no provision for ERDF to support community 
economic development outside of the areas designated under Article 8. 

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 146
Čl. 5 bod 1 písm. ca (nové)

ca) podpora public-private partnership ve 
produkci výrobků a služeb;

Or. en

Justification

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 147
 Čl. 5 bod 1 písm. d)

d) vytváření nových finančních nástrojů a 
zařízení přispívajících k vytváření nebo 
rozšiřování podniků, které ve vysoké míře 

d) vytváření nových finančních nástrojů, 
místních infrastrukturních předpokladů a 
zařízení přispívajících k vytváření nebo 
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využívají znalosti. rozšiřování podniků, které ve vysoké míře 
využívají znalosti.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 148
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

da) Podpora rovnoprávnosti pohlaví včetně: 
podpory zakládání podniků, specifických 
opatření pro podnikatelky k usnadnění 
hospodářského využití nových myšlenek a 
pro propojení podnikatelek, podpora 
infrastruktur a služeb, které umožňují 
slučitelnost rodinného a profesního života;      

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 149
Čl. 5 bod 1 písm. d)

d) vytváření nových finančních nástrojů a 
inkubátorů, které podporují vytváření nebo 
rozšiřování firem založených na 
vědomostech. 

d) vytváření nových finančních nástrojů a 
zařízení, která podporují kapacitu pro 
výzkum a technologický vývoj v MSP 
(zrušeno 7 slov) a povzbuzují podnikání a 
vznik nových firem prostřednictvím 
investičního kapitálu a inkubátorů. 

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 150
Čl. 5 odst 1 písm. d)

d) vytváření nových finančních nástrojů a d) vytváření nových finančních nástrojů a 
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inkubátorů, které podporují vytváření nebo 
rozšiřování firem založených na 
vědomostech.

inkubátorů, které podporují vytváření nebo 
rozšiřování firem založených na 
vědomostech a technologii, kde je to možné.

Or. el

Justification

Η προώθηση της τεχνολογίας, ως διαρθρωτικού παράγοντα ανάπτυξης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί με τα περισσότερα δυνατά μέσα. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 151
Čl. 5 odst. 1 písm. d)

d) vytváření nových finančních nástrojů a 
inkubátorů, které podporují vytváření nebo 
rozšiřování firem založených na 
vědomostech.

d) vytváření nových finančních nástrojů a 
inkubátorů, které podporují vytváření nebo 
rozšiřování firem založených na 
vědomostech, obzvláště MSP.

Or. pt

Justification

Reforça a necessidade de um maior investimento nas Pequenas e Médias Empresas, que 
representam um significante contributo para o PNB Comunitário.

.

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned 
Morgan

Pozměňovací návrh 152
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

da) zvyšování aktivního zapojení nejvíce 
znevýhodněných skupin v městských a 
venkovských oblsatech do rozvoje jejich 
obcí a místního hospodářství; 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 153
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

da) Mobilizování vnitřního potenciálu 
regionálního rozvoje vytvářením a 
podporou místních a regionálních 
poradenských, aktivačních a koordinačních 
zařízení („regional capacity building“)

Or. de

Justification

Auch im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gibt es teilweise noch 
großen Bedarf an „regional capacity building“.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 154
Čl. 5, odst. 1 bod da (nový)

da) budování a vybavování technologických 
středisek a středisek výzkumu a vývoje.

Or. es

Justification

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, en 
materia de investigación e innovación, hace falta también el apoyo a la creación de centros 
de investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 155
Čl. 5 bod 1 písm. ea (nové)

ea) prosazování hospodářské regenerace 
založené na obcích;

Or. en
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Justification

Many of the most succesful ERDF applications have been through community based groups; 
this should be recognised and encouraged. 

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 156
Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe  d a (neu)

da) Mobilizování vnitřního potenciálu 
regionálního rozvoje vytvářením a 
podporou místních a regionálních 
poradenských, aktivačních a koordinačních 
zařízení („regional capacity building“)

Or. de

Justification

Auch im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gibt es teilweise noch 
großen Bedarf an „regional capacity building“.

Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 157
Čl. 5 bod 1) da (nový)

da) vypracovávání akčních plánů na 
podporu zakládání, rozvoje a modernizace 
malých a velmi malých podniků a 
řemeslných podniků.

Or. fr

Justification

Les régions qui le souhaitent pourront encore soutenir le développement des très petites 
entreprises comme c'est le cas actuellement.
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Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger, Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 158
Čl. 5 bod 1 písm. da (nové)

da) Přímé subvence na investice v malých a 
středních podnicích, které přispívají 
k vytváření a zachování pracovních míst.

Or. de

Justification

In Problemregionen ist oftmals die Förderung der bestehenden Wirtschaftsstruktur die beste 
Hilfe. Die Direktbeihilfe für Investitionen ist hierfür neben der Innovationsförderung von 
besonderer Bedeutung. Diese sollte ermöglicht werden.

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 159
Čl. 5 bod 1 písm. ea (nové)

ea) podpora sociálně vyloučených skupin 
při překonávání rozdílných možností 
přístupu k ICT;

Or. en

Justification

To ensure that all social groups benefit equally from ICT access.

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 160
Čl. 5 bod 1 písm fa (nové)

fa) určení sociálních potřeb 
znevýhodněných obcí a podpora rozvoje 
udržitelných podniků sociální ekonomiky, 
které naplňují tyto potřeby;

Or. en
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Justification

The social economy needs to clearly identified and supported within the measure on an equal 
footing with SMEs and entrepreneurship. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 161
Čl. 5 bod 2

2) životní prostředí a prevence rizik, a 
bzvláště:

2) životní prostředí a prevence rizik,, včetně:

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 162
Čl. 5 bod 2 písm. aa (nové)

a a) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví s cílem podporovat 
hospodářský rozvoj, podpora za účelem 
zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou tam, kde lze jasně 
demonstrovat, že toto s sebou přinese HNP 
příslušné oblasti; 

Or. en

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets plays an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
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round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 163
Čl. 5 bod 2 písm. a)

a) stimulace investic do rehabilitace
kontaminovaných oblastí a území, a 
prosazování rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 a 
přispívající k udržitelnému hospodářskému
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

a) stimulace investic do rehabilitace 
kontaminovaných, opuštěných 
průmyslových areálů nebo zanedbaných 
oblastí a území, a prosazování rozvoje 
infrastruktury spojené s implementací 
environmentální legislativy, biodiverzitou a 
řízením programu Natura 2000 přispívající k 
udržitelnému rozvoji a diverzifikaci 
venkovských oblastí;   

Or. en

Justification

The scope of eligible activities covered should be augmented to include derelict and 
brownfield sites and land.  Brownfield land can be defined as any land or premises which has 
previously been used or developed and is not currently fully in use, although it may be 
partially occupied or utilised. It may also be vacant, derelict or contaminated.

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 164
Čl. 5 bod 2 písm. a)

a) stimulace investic do rehabilitace 
kontaminovaných oblastí a území, a 
prosazování rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 a 
přispívající k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

a) stimulace investic do rehabilitace 
kontaminovaných oblastí a území a 
vytváření zelených městských oblastí a 
prosazování rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 a 
přispívající k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

Or. en

Justification

The environmental aspect of urban rehabilitation should also be taken into account.
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Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 165
Čl. 5 bod 2 písm. aa (nové)

a a) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrana a rozšiřování 
kulturního dědictví s cílem podporovat 
hospodářský rozvoj, podpora za účelem 
zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

Or. en

Justification

Tourism and promotion of natural and cultural assets plays an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 166
Čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) stimulace investic do rehabilitace 
kontaminovaných oblastí a území, a 
prosazování rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 a 
přispívající k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

a) stimulace investic do nakládání s pevným 
a tekutým odpadem, rehabilitace 
kontaminovaných oblastí a území, a 
prosazování rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 a 
přispívající k udržitelnému hospodářskému 
rozvoji a diverzifikaci venkovských oblastí;

Or. el

Justification

Δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος, είναι σημαντική η ρητή αναφορά στην διαχείριση 
των στερεών και υγρών αποβλήτων στις προτεραιότητες για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ στον τομέα 
του περιβάλλοντος. 



PE 357.528v01-00 72/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 167
Čl. 5 bod 2 písm aa (nové)

aa) Konverze včetně: průzkumu zátěží 
z minulosti, sanování vojensky využívaných 
ploch a jejich navrácení do civilního 
užívání, jejich obnova nebo zalesnění, 
odstranění bojových látek, rekonstrukce a 
modernizace kasárenských budov a areálů 
za účelem hospodářského, sociálního a 
kulturního oživení, včetně příslušné 
spádové oblasti, v této souvislosti zejména 
podpora malých a středních podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 168
Čl. 5 bod 2 písm. b)

b) stimulace efektivity energetiky a výroby 
energie z obnovitelných zdrojů;

b) stimulace výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, pro rozvoj efektivních řídících 
energetických systémů a ke snížení emisí 
CO2 a ostatních škodlivin ;

Or. de

Justification

In Anlehnung an URBAN II (2000/ C 141 04), Punkt 12, 5.Anstrich

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 169
Čl. 5 bod 2 písm. b)

b) podpora energetické efektivnosti a 
obnovitelných zdrojů energie;

b) podpora energetické efektivnosti,
obnovitelných zdrojů energie, udržitelného 
technologického rozvoje, hospodaření s 
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odpady a recyklace; 

Or. en

Justification

In the context of promoting the environmental aspects of sustainable development within the 
regional competitiveness and employment objective, the stimulation of sustainable 
technological development, waste management and recycling should also be viewed as 
crucial.   

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 170
Čl. 5 bod 2 písm. c

c) podpora čisté městské dopravy; c) podpora dopravy neznečišťující životní 
prostředí integrovanými prostředky veřejné 
dopravy, které jsou výkonnější, ziskovější a 
ekologičtější a zvýhodňují cyklisty a 
chodce; inteligentní komunikační 
prostředky, které vedou ke snížení 
používání soukromých vozidel; 

Or. de

Justification

Wortlaut aus URBAN II (2000/ C 141 04), Punkt 12, 4.Anstrich

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 171
Čl. 5 bod 2 písm. c)

c) podpora čisté městské veřejné dopravy; c) podpora čisté městské veřejné dopravy
přístupné pro všechny včetně postižených 
osob; 

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
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persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 172
Čl. 5 bod 2 písm. d)

d) vytváření plánů a opatření za účelem 
prevence a řešení přírodních a 
technologických rizik;

d) vytváření plánů a opatření za účelem 
prevence a řešení přírodních a 
technologických rizik a snížení 
environmentálního dopadu obchodních 
činností a činností domácností;

Or. en

Justification

Many regions face a number of sustainable development challenges, particularly in the 
context of the anticipated levels of economic and physical growth and the predicted impacts 
of climate change. Equally, the sustainability appraisals of both the regional economic 
strategy and the regional spatial strategy have identified the potential impacts of the 
predicted levels of growth upon the region’s environment, particularly highlighting issues 
such as sustainable supplies of water and energy and managing the predicted increases in 
waste and transport across the region.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 173
Čl. 5 bod 2 písm. da (nové)

da) zavádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky1;

––––––––––––––
Úř. věst. č.  L 327,  22.12.2000, s. 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 174
Čl. 5, odst. 2, písm. db) (nové)

(da) budování infrastruktury pro nakládání 
s odpady, zásobování vodou a zpracování 
odpadní vody.

Or. es

Justification

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo en 
materia de investigación e innovación, hace falta también el apoyo a la creación de centros de 
investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 175
Čl. 5 bod 3

3) Přístup, kromě velkých mšstských center, 
k dopravním a telekomunikačním službám 
nalézajícím se ve všeobecném ekonomickém 
zájmu, a to zvláště:

3) Přístup k dopravním a telekomunikačním 
službám nalézajícím se ve všeobecném 
ekonomickém zájmu, a to zvláště:

a) posílení druhotných sítí zlepšením 
návazností na transevropské dopravní sítě, 
na železniční uzly, letiště a regionální 
přístavy nebo na víceúčelové dopravní 
platformy a vytvořením transversálních 
vazeb s hlavními železničními koridory a 
podporováním regionálních a místních 
splavných vodních toků;

a) posílení druhotných sítí zlepšením 
návazností na hlavní evropské dopravní osy, 
na železniční uzly, letiště a regionální 
přístavy nebo na víceúčelové dopravní 
platformy a vytvořením transversálních 
vazeb s hlavními železničními koridory a 
podporováním regionálních a místních 
splavných vodních toků, pobřežní plavby, 
námořního spojení i s nejmenšími ostrovy a 
transversálního leteckého spojení mezi 
velkými a menšími letišti;

b) podporování přístupu PME k ICT 
(informačním a komunikačním 
technologiím) a jejich efektivního využívání 
díky podpoře přístupu k sítím, při zřizování 
veřejných internetových zařízení a při 
rozvoji služeb a aplikací. 

b) podporování přístupu PME k ICT 
(informačním a komunikačním 
technologiím) a jejich efektivního využívání 
díky podpoře přístupu k sítím, při zřizování 
veřejných internetových zařízení a při 
rozvoji služeb a aplikací.
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Or. fr

Justification

Les problématiques d'accessibilité, notamment en ce qui concerne les TIC pour les PME, 
existent également dans les grands centres urbains, en particulier dans les quartiers en 
difficulté.

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 176
Čl. 5 bod 3 úvodní věta

3) přístup, mimo hlavní městská centra, k 
dopravním a telekomunikačním službám v 
obecném zájmu, a konkrétně:

3) přístup k dopravním a telekomunikačním 
službám v obecném zájmu, včetně

Or. en

Justification

Given the economic and social specificity of each territory and their different development 
potential and needs, more flexibility should be allowed to define the specific measures in the 
different regions and urban local areas in the context of the three priorities set for ERDF 
intervention.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 177
Čl. 5 bod 3 úvodní věta

3) přístup, mimo hlavní městská centra, k 
dopravním a telekomunikačním službám v 
obecném zájmu, a konkrétně:

3) přístup, obzvláště pro postižené osoby a 
jiné sociálně vyloučené osoby, mimo hlavní 
městská centra, k dopravním a 
telekomunikačním službám v obecném 
zájmu, a konkrétně: 

Or. en

Justification

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
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development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning.  Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 178
Čl. 5 odst. 3 úvodní věta

3) přístup, mimo hlavní městská centra, k 
dopravním a telekomunikačním službám v 
obecném zájmu, a konkrétně:

3) přístup k dopravním a telekomunikačním 
službám v obecném zájmu, a konkrétně:

Or. nl

Justification

Ook binnen de stadscentra kunnen – met name - ICT initiatieven bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling. In het licht van een versterking van de stedelijke structuur is uitsluiting van 
deze mogelijkheid in die gebieden daarom ongewenst. Bovendien levert de titel ‘grote 
stadscentra’ niet voldoende duidelijkheid over subsidiabele gebieden.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 179
Čl. 5 odst. 3 písm. a)

a) posilování sekundárních sítí 
prostřednictvím zlepšování spojení s 
transportními sítěmi TEN, regionálními 
železničními uzly, letišti a přístavy, nebo s 
multimodálními platformami, zajišťováním 
radiálních napojení na hlavní železniční tratě 
a podporou regionálních a místních 
vnitrozemských vodních cest;

a) posilování sekundárních sítí 
prostřednictvím zlepšování spojení s 
transportními sítěmi TEN, regionálními 
železničními uzly, letišti a přístavy, nebo s 
multimodálními platformami, zajišťováním 
radiálních napojení na hlavní železniční tratě 
a transverzní letové dráhy mezi letišti první 
a druhé třídy, a podporou regionálních a 
místních vnitrozemských vodních cest a 
mořských cest spojujících ostrovy, obzvláště 
malé ostrovy;

Or. es

Justification

Es importante para el desarrollo de estas regiones la posibilidad de establecer y mejorar las 
comunicaciones internas, así como el facilitar los intercambios entre zonas más alejadas de 
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los principales polos de desarrollo.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Howitt

Pozměňovací návrh 180
Čl. 5 bod 3 písm. aa) (nové)

aa) zajištění stabilního a udržitelného růstu 
zaměstnanosti v oblastech, které procházejí 
rychlým růstem a rozvíjejí infrastrukturu 
zaměstnanosti, aby uspokojily požadavky 
zrychleného růstu v cílových oblastech, 
prostřednictvím obchodních sítí a rozvojem 
klastrů, center a služeb pro vznik a růst 
MSP a finančních nástrojů zaměřených na 
podporu podnikání a inovací;

Or. en

Justification

There is an additional burden to regions in terms of provision of employment infrastructure to 
accommodate Lisbon associated growth, because regions have to support baseline projected 
regional jobs growth. The regulations make little reference to the Lisbon Strategy. What 
reference there is, points to the need to focus on supporting the most deprived economies. The 
Sustainable Communities Plan sets outs ambitious targets for regions. Failure to align 
structural funds reform to the Plan would represent a missed opportunity.

Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 181
Čl. 5 bod 3 písm. b)

b) podporování přístupu PME k ICT 
(informačním a komunikačním 
technologiím) a jejich efektivního využívání 
díky podpoře přístupu k sítím, při zřizování 
veřejných internetových zařízení a při 
rozvoji služeb a aplikací.

b) podporování přístupu PME k ICT 
(informačním a komunikačním 
technologiím) a jejich efektivního využívání 
díky podpoře přístupu k sítím, při zřizování 
veřejných internetových zařízení a při 
rozvoji služeb a aplikací, s důrazem se 
zaváděním akčních plánů týkajících se veli 
malých podniků a řemeslných podniků. 



AM\562438CS.doc 79/154 PE 357.528v01-00
Externí překlad

CS

Or. fr

Justification

L'accès aux technologies de l'information et de la communication est essentiel pour toutes les 
entreprises et des mesures spécifiques destinées aux très petites entreprises et aux entreprises 
artisanales paraissent être utiles pour favoriser cet accès. 

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 182
Čl. 5 odst 3 písm. b)

b) podpora přístupu a efektivního využití 
ICT malými a středními podniky 
prostřednictvím podpory přístupu k sítím, 
zavedení veřejných míst s přístupem na 
Internet, vybavení a rozvoj služeb a aplikací.

b) podpora přístupu a efektivního využití 
ICT malými a středními podniky pomocí 
vytváření infrastruktury v nejokrajovějších 
regionech, prostřednictvím podpory přístupu 
k sítím, zavedení veřejných míst s přístupem 
na Internet, vybavení a rozvoj služeb a 
aplikací.

Or. el

Justification

Η ύπαρξη υποδομών στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες δεν αποκλείεει τις περιοχές αυτές 
από την ανάπτυξη άλλων μορφών εργασίας, όπως η τηλεεργασία.. 

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 183
Čl. 5 bod 3 odst. ba (nový)

ba) Úplné koncepce trvale udržitelného 
rozvoje městských oblastí postižených krizí, 
středních a menších měst s funcí centra, 
okrajových oblastí měst a zlešení vztahu 
město – okolí:
i) kombinace oblastí opatření, hospodářství, 
zaměstnanost, sociální věci, vysoké školy a 
vzdělání, kultura, výstavba měst a další 
využití ploch ležících ladem, ochrana 
životního prostředí a jiná technická 
infrastruktura;
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ii) funkce zajištění existenčního minima ve 
vztahu město – okolí;
iii) zřizování infrastruktur, které jsou svými 
dimenzemi přiměřené pro místní rozvoj a 
rozvoj zaměstnanosti; subvence pro místní 
zařízení služeb, která mají vytvářet pracovní 
místa, s výjimkou opatření financovaných 
Evropským sociálním fondem. 
iv) posílení místních a regionálních 
partnerství a fór rozvoje pro přímou účast 
občanů
v) provádění inovativních a 
experimentálních pilotních a 
demonstračních projektů pro trvale 
udržitelný urbanistický rozvoj.

Or. de

Justification

Korrespondiert mot; die städtische Entwicklung in Artikel 8 braucht spezielle Maßnahmen, 
Dafür muss der Einsatz des EFRE erweitert und spezifiziert warden.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 184
Čl. 5 bod 3 písm. ba (nové)

ba Přímé subvence pro investice v malých a 
středních podnicích, které přispívají 
k vytváření a zachování pracovních míst..

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 185
Čl. 5 odst. 3a (nový)

3a. revitalizace městských oblastí:
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a) zajištění a zlepšení sociálních objektů 
pro veřejné použití;
b) povzbuzení udržitelného rozvoje města, 
obzvláště ve vztahu ke zlepšování 
energetické efektivnosti, úsporám vody, 
recyklaci odpadu a rozšiřování zelených 
ploch vedle zlepšování stávajících zelených 
ploch; 
c) nová definice a rozvoj města a zajištění 
infrastruktury, která umožní posílení 
hospodářských činností a přístup k novým 
technologiím informační společnosti;
d) zlepšení přístupnosti, podpora veřejné 
dopravy a odstranění architektonických 
bariér. 

Or. es

Justification

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo en 
materia de investigación e innovación hace falta también el apoyo a la creación de centros de 
investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 186
Čl. 5 odst. 3b (nový)

3b. Podpora oblastem se zvláštními 
obtížemi nebo přírodními nevýhodami:
a) zlepšení dopravní a telekomunikační 
infrastruktury za účelem řešení problému 
přístupnosti těchto oblastí;
b) povzbuzení hospodářských činností, 
které využívají místní potenciál takových 
oblastí (zlepšení infrastruktury pro cestovní 
ruch, řemeslné výrobky atd);
c) kroky ke zlepšení přírodního prostředí.

Or. es
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Justification

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo, en 
materia de investigación e innovación hace falta también el apoyo a la creación de centros de 
investigación y de centros tecnológicos de calidad.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 187
Čl. 6 odst. 1 a 1a (nové)

Přeshraniční spolupráce se bude týkat 
všech zemských regionů na vnitřní hranici 
a určitých zemských regionů na vnější 
hranici. Kromě toho se bude týkat určitých 
přilehlých pobřežních regionů. Sousedícím 
územně správním celkům je nutno pomoci 
společně řešit společné problémy, které se 
týkají například rozvoje městských, 
venkovských a pobřežních oblastí, podpory 
hospodářských vztahů  a podpory sítí 
malých a středních podniků.

Pokud se jedná o opatření na podporu 
nadnárodní spolupráce v širokém smyslu, 
vyzývají se všechny členské státy a regiony, 
aby ve světle rozšíření přezkoumaly, do jaké 
míry je 13 oblastí (stanovených v rámci 
INTERREG III B )nadnárodní spolupráce 
smysluplných a účinných. Účelem tohoto 
přezkoumání je, stanovit společně s Komisí 
řadu dostatečně koherentních oblastí pro 
nadnárodní spolupráci, v nichž lze objevit 
společné zájmy a příležitosti. Ve středu 
pozornosti takovéto spolupráce by měly stát 
strategické priority nadnárodní povahy, 
jako výzkum a vývoj, informační 
společnost, životní prostředí, prevence rizik 
a integrované vodní hospodářství.

 

Or. de

Justification

Auch im Hatzidakis Interim Report und im Fava´s Workingdocument (Änderungsantrag 24 zu 
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Artikel 6) wird die Notwendigkeit betont, dass explizit europäische Prioritäten und allgemeine 
Regeln wiederholt werden sollen. Dieser Text aus den allgemeinen Bestimmungen ist zu 
wiederholen, um zu vermeiden, dass national unterschiedliche Interpretationen die 
europäischen Prioritäten und Ziele gefährden. Die allgemeinen Bestimmungen sind eine 
Verordnung des Rates. Bei der Verordnung zum EFRE geht es um eine gemeinsame 
Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 188
Článek 6

V rámci cíle Evropská územní spolupráce 
zaměří EFRR pomoc na:

V rámci cíle Evropská územní spolupráce
zaměří EFRR pomoc na integrovaný a 
udržitelný územní rozvoj prostřednictvím:

Or. en

Justification

Sustainable development should be at the heart of the ERDF

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 189
Čl. 6 bod 1

1. rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností prostřednictvím 
společných strategií pro udržitelný územní 
rozvoj, zejména:

1. rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností prostřednictvím 
společných strategií pro rovnoměrný 
udržitelný územní rozvoj přeshraničního 
regionu, zejména:

a) podporou podnikavosti, především 
rozvoje malých a středních podniků, 
cestovního ruchu, kultury a přeshraničního 
obchodu; 

a) podporou přeshraničních obchodních a 
hospodářských struktur, podnikavosti, 
především rozvoje malých a středních 
podniků, cestovního ruchu, kultury, 
infrastruktury a činnosti vysokých škol a 
výzkumu;

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí;

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí, společnou prevencí 
rizika ;
ba) podporou trvale udržitelného rozvoje 
venkova;
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c) snižováním izolace prostřednictvím 
zlepšené dostupnosti dopravy, informačních 
a komunikačních sítí a služeb a 
přeshraničních systémů zpracování vody, 
odpadu a energetických systémů; a

d) snižováním izolace prostřednictvím 
zlepšené dostupnosti dopravy, informačních 
a komunikačních sítí a služeb a 
přeshraničních systémů zpracování vody, 
odpadu a energetických systémů; 

d) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání infrastruktury, 
zejména v oblastech jakými jsou 
zdravotnictví, kultura a vzdělávání.

e) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání infrastruktury, 
zejména v oblastech jakými jsou 
zdravotnictví, kultura a vzdělávání; a

ea) úplnou společnou koncepcí trvale 
udržitelného městského rozvoje 
„sesterských měst“ (která jsou pouze 
oddělena hranicí) a zlepšení jejich vztahu 
město – okolí.  

Kromě toho mohou operační programy 
přispívat na podporu integrace 
přeshraničních trhů práce, místních iniciativ 
pro zaměstnanost, rovnosti příležitostí, 
odborného vzdělávání a sociálního začlenění 
a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro 
výzkum a vývoj.

Kromě toho mohou operační programy
přispívat na podporu integrace 
přeshraničních trhů práce, místních iniciativ 
pro zaměstnanost, rovnosti příležitostí, 
odborného vzdělávání a sociálního začlenění 
a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro 
výzkum a vývoj.

V rámci operačních programů 
přesahujících hranice podle odstavce 1 lze 
pro omezené procento prostředků vytvořit 
fond pro menší akce, na nichž se 
spolupodílejí místní účastníci, a který je 
poskytován formou celkových příspěvků. 
Malé akce jsou akce až do 300 000 eur.

Or. de

Justification

Zum letzten Absatz: Einen solchen Fonds gibt es im INTEREG III A der laufenden 
Programmperiode. Er trägt maßgeblich dazu bei, die Beziehungen zwischen den 
Nachbarregionen zu vertiefen, was eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung eines grenzüberschreitenden Operationalen Programms ist.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 190
Čl. 6 bod 1
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1) rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností prostřednictvím 
společných strategií udržitelného územního 
rozvoje, a především:

1) rozvoj přeshraničních hospodářských a 
sociálních činností, včetně činností 
probíhajících přes hranice ostrovních států, 
prostřednictvím společných strategií 
udržitelného územního rozvoje, a 
především: 

Or. en

Justification

Island states have particular difficulties creating and developing co-operation activities with 
neighbouring member states, due to natural geographical handicaps.  Exclusion from a whole 
area of Territorial Co-operation activity is unacceptable.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 191
Čl. 6 odst. 2 úvodní věta

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 
mezi přímořskými regiony prostřednictvím 
financování sítí a činností, které vedou k 
integrovanému územnímu rozvoji 
následujících priorit:

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce mezi přímořskými 
regiony prostřednictvím financování sítí a 
činností, které vedou k integrovanému 
územnímu rozvoji následujících priorit:

Or. es

Justification

La cooperación entre regiones marítimas puede ser también multilateral. 

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 192
Čl. 6 bod 1 písm. a)

a) podporou podnikavosti, především 
rozvoje malých a středních podniků, 
cestovního ruchu, kultury a přeshraničního 
obchodu;

a) podporou podnikavosti, především 
rozvoje malých a středních podniků, 
cestovního ruchu, kultury a sportu a 
přeshraničního obchodu; 

Or. de
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Justification

Sport kann auch einen wesentlichen Beitrag zur europäischen territorialen Zusammenarbeit 
beitragen.

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Pozměňovací návrh 193
Čl. 6 bod 1 písm. b)

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí;

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí a prevence rizika v 
oblasti ochrany před katastrofami;

Or. de

Justification

Die Katastrophenschutz hat eine klare grenzüberschreitende Dimension und sollte in die 
Maßnahmen des EFRE mit einbezogen werden.

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 194
Čl. 6 bod 1 písm. c)

c) snížením míry izolace prostřednictvím 
zlepšeného přístupu k dopravním, 
informačním a komunikačním sítím a 
službám, a přeshraničním vodovodním, 
odpadním a energetickým systémům, a 

c) snížením míry izolace prostřednictvím 
zlepšeného přístupu k dopravním, 
informačním a komunikačním sítím a 
službám, a přeshraničním vodovodním, 
odpadním a energetickým systémům, a 
zlepšením přeshraniční konektivity 
přímořských regionů; a

Or. en

Justification

It is important to prioritise "cross-border" co-operation between maritime regions, as well as 
"transnational" co-operation (Article 6, 2)  
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Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh195
Čl. 6 odst. 1 závěrečná věta

Dále může EFRR přispívat k prosazování 
integrace přeshraničních trhů práce, místních 
iniciativ pro zaměstnanost, rovné příležitosti, 
školení a sociální inkluzi, a sdílení lidských 
zdrojů a zařízení pro V&TV.

Dále může EFRR přispívat k prosazování
udržitelná obecní společenství, integrace 
přeshraničních trhů práce, místních iniciativ 
pro zaměstnanost, rovné příležitosti, školení 
a sociální inkluzi, a sdílení lidských zdrojů a 
zařízení pro V&TV.

Or. en

Justification

The concept of sustainable communities should be embedded in cross border activity

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 196
Čl. 6 bod 1 písm. d)

d) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání infrastruktury, 
zejména v oblastech jakými jsou 
zdravotnictví, kultura a vzdělávání.

d) rozvojem spolupráce, kapacity a 
společného využívání infrastruktury, 
zejména v oblastech jakými jsou 
zdravotnictví, kultura, sport a vzdělávání.

Or. de

Justification

Sport kann auch einen wesentlichen Beitrag zur europäischen territorialen Zusammenarbeit 
beitragen.

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 197
Čl. 6 odst. 1 písm. da) (nové)

da) prostřednictvím potírání kriminality a 
ochrany hranic.

Or. el
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Justification

Σε απόλυτη συνάρτηση με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, η συμπερίληψη της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της 
προστασίας των συνόρων στις προτεραιότητες του ΕΤΠΑ για το στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία" κρίνεται ως απολύτως αναγκαία. Επιπλέον, η ύπαρξη αυτών των φαινομένων 
υπονομεύει την περιφερειακή ανάπτυξη και το επενδυτικό κλίμα.  

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 198
Čl. 6 bod 1 písm. da) (nové)

da) prosazováním decentralizovaného 
modelu řízení typu INTERREG.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 199
Čl. 6 odst. 2

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 
mezi přímořskými regiony prostřednictvím 
financování sítí a činností, které vedou k 
integrovanému územnímu rozvoji 
následujících priorit:

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 
mezi přímořskými regiony, ve shodě s 
akčním plánem "širšího sousedství", 
prostřednictvím financování sítí a činností, 
které vedou k integrovanému územnímu 
rozvoji následujících priorit:

Or. pt

Justification

Em conformidade com a Comunicação da Comissão - Terceiro Relatório sobre a coesão 
económica e social (COM(2004)0107).
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Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 200
Čl. 6 bod 2 úvodní část

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 
mezi přímořskými regiony prostřednictvím 
financování sítí a činností, které vedou k 
integrovanému územnímu rozvoji 
následujících priorit:

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce mezi členskými státy, včetně 
dvoustranné spolupráce mezi přímořskými 
regiony prostřednictvím financování sítí a 
činností, které vedou k integrovanému 
územnímu rozvoji následujících priorit

Or. en

Justification

It has to be made clear that transnational co-operation applies only to the Member states. 
Otherwise this article could be interpreted as making possible the participation of third 
countries in the transnational co-operation co-financed by ERDF. This state of things would 
be contradictory to the objective of the cohesion policy which is to assist Member states.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 201
Čl. 6 odst. 2

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné spolupráce 
mezi přímořskými regiony prostřednictvím 
financování sítí a činností, které vedou k 
integrovanému územnímu rozvoji 
následujících priorit:

2) zahájení a rozvoj transnacionální 
spolupráce včetně dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce mezi přímořskými 
regiony prostřednictvím financování sítí a 
činností, které vedou k integrovanému 
územnímu rozvoji následujících priorit:

Or. es

Justification

La cooperación entre regiones marítimas puede ser también multilateral. 

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 202
Čl. 6 bod 2

2. navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, 2. navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, 
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včetně bilaterální spolupráce mezi 
pobřežními regiony, prostřednictvím 
financování sítí a akcí přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji v těchto 
prioritách:

včetně bilaterální spolupráce mezi 
pobřežními regiony, prostřednictvím 
financování sítí a akcí přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji zejména v 
těchto prioritách:

Or. de

Justification

Die von der Kommission vorgeschlagenen Prioritäten sind zu eng definiert und nehmen nicht 
ausreichend Bezug auf die sehr unterschiedlichen geografischen Bedingungen, regionalen 
Erfordernisse und praktischen Handlungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Teilen 
Europas.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 203
Čl. 6 bod 2

2. navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, 
včetně bilaterální spolupráce mezi 
pobřežními regiony, prostřednictvím 
financování sítí a akcí přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji v těchto 
prioritách:

2. navázání a rozvoj nadnárodní spolupráce, 
včetně bilaterální spolupráce mezi 
pobřežními regiony, prostřednictvím 
financování sítí a akcí přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji zejména v 
těchto prioritách:

Or. de

Justification

Die von der Kommission vorgeschlagenen Prioritäten sind zu eng definiert und nehmend 
nicht ausreichend Bezug auf die sehr unterschiedlichen geografischen Bedingungen, 
regionalen Erfordernisse und praktischen Handlungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen 
Teilen Europas.

Pozměňovací návrh, který předložili Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 204
Čl. 6 odst. 2 písm. b)

b) zlepšení přístupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu k 

b) zlepšení přístupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu k 
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celonárodním a transnacionálním sítím a 
platformám, podpora inter-operability 
celonárodních a regionálních systémů a 
podpora pokročilých informačních a 
komunikačních technologií;

celonárodním a transnacionálním sítím a 
platformám, podpora inter-operability 
celonárodních a regionálních systémů a 
podpora pokročilých logistických, 
informačních a komunikačních technologií;

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 205
Čl. 6 bod 2 písm. b)

b) zlepšení přístupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu k 
celonárodním a transnacionálním sítím a 
platformám, podpora inter-operability 
celonárodních a regionálních systémů a 
podpora pokročilých informačních a 
komunikačních technologií;

b) zlepšení přístupnosti, včetně investic do
částí transevropských sítí, zlepšení místního 
a regionálního přístupu k celonárodním a 
transnacionálním sítím a platformám, 
podpora inter-operability celonárodních a 
regionálních systémů a podpora pokročilých 
informačních a komunikačních technologií;

Or. en

Justification

The TENs are by definition transnational and all parts of a network are crucial, not only the 
cross border elements.

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 206
Čl. 6 bod 2 písm. c)

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
znečištěním mořské a vnitrozemské vody, 
prevence a ochrana proti erozi, zemětřesení a 
lavinám. Programy mohou zahrnovat 
pořízení vybavení a rozvoj infrastruktury, 
vytváření a zavádění transnacionálních plánů 
pomoci, systémů mapujících běžná rizika, a 
vývoj společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 

c) prevence rizik a klimatických změn, 
včetně prosazování mořské bezpečnosti a 
ochrany před povodněmi, znečištěním 
mořské a vnitrozemské vody, prevence a 
ochrana proti erozi, zemětřesení a lavinám
stejně jako řízení biodiverzity, životního 
prostředí a udržitelná výroba energie. 
Programy mohou zahrnovat pořízení 
vybavení a rozvoj infrastruktury, vytváření a 
zavádění transnacionálních plánů pomoci, 
systémů mapujících běžná rizika, a vývoj 
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technologických rizik. společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 207
Čl. 6 bod 2c)

c) prevence rizik, zvláště podpora ochrany 
přímořských oblastí a ochrany proti 
záplavám, znečištění přímořských a 
vnitřních vod, prevence a ochrana proti 
erozi, zemětřesení a lavinám. Programy 
mohou zahrnovat dodávku vybavení a 
rozvíjení infrastruktur, koncepci a zavádění 
nadstátních plánů pomoci, systémy 
mapování rizik, vypracovávání společných 
nástrojů pro studie, prevenci a sledování 
přírodních a technologických rizik a pro 
potlačování řečených rizik.

c) prevence rizik, zvláště podpora ochrany 
přímořských oblastí a ochrany proti 
záplavám, klimatickým změnám, znečištění 
přímořských a vnitřních vod, prevence a 
ochrana proti erozi, zemětřesení, tropickým 
cyklónům, vulkanickým erupcím, lavinám, 
lesním požárům a následnému vylidňování.
Programy mohou zahrnovat dodávku 
vybavení a rozvíjení infrastruktur, koncepci 
a zavádění nadstátních plánů pomoci, 
systémy mapování rizik, vypracovávání 
společných nástrojů pro studie, prevenci a 
sledování přírodních a technologických rizik 
a pro potlačování řečených rizik.

Or. fr

Justification

Les cyclones tropicaux constituent également une source de risques majeurs pour certaines 
régions ultrapériphériques de l'Union européennes 

Pozměňovací návrh, který předložily Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 208
Čl. 6 odst. 2 písm. c)

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
interiores, así como la prevención de la 

c) prevención de riesgos, lo que conlleva el 
reforzamiento de la seguridad marítima y de 
la protección frente a las inundaciones, a las 
sequías, al cambio climático y a la 
contaminación de las aguas marinas e 
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erosión, los terremotos y los aludes y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

interiores, así como la prevención de la 
erosión, los terremotos, las erupciones 
volcánicas, los aludes, los incendios 
forestales y la desertificación y la 
protección frente a dichos fenómenos. Los 
programas a este respecto pueden incluir el 
suministro de equipos y la creación de 
infraestructuras, la elaboración y ejecución 
de planes de asistencia transnacionales, la 
adopción de sistemas comunes de 
cartografía del riesgo, y el desarrollo de 
instrumentos comunes para estudiar, 
prevenir, vigilar y controlar los riesgos 
naturales y tecnológicos;

Or. es

Justification

Tratamos de que la enumeración de factores de riesgo sea lo más exhaustiva posible para 
que todos los riesgos queden recogidos.

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 209
Čl. 6 odst 2 písm. c)

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
znečištěním mořské a vnitrozemské vody, 
prevence a ochrana proti erozi, zemětřesení a 
lavinám. Programy mohou zahrnovat 
pořízení vybavení a rozvoj infrastruktury, 
vytváření a zavádění transnacionálních plánů 
pomoci, systémů mapujících běžná rizika, a 
vývoj společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik.

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
klimatickými změnami, znečištěním mořské 
a vnitrozemské vody, prevence a ochrana 
proti erozi, zemětřesení, sopečným erupcím, 
tajfunům, lavinám, lesním požárům a 
přeměně krajiny v poušť. Programy mohou 
zahrnovat pořízení vybavení a rozvoj 
infrastruktury, vytváření a zavádění 
transnacionálních plánů pomoci, systémů 
mapujících běžná rizika, a vývoj společných 
nástrojů studia, prevence, monitoringu a 
kontroly přírodních a technologických rizik 
a rizik odvozených od výzkumu.

Or. el
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Justification

Στο πνεύμα του σκεπτικού των προτάσεων του Εισηγητή, οι τυφώνες είναι επίσης πιθανό να 
επιφέρουν τεράστιες καταστροφές. Δυστυχώς έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λόγω αβλεψίας 
ή αδυναμίας ελέγχου, κατά τη διάρκεια επιστημονικών ερευνών, δημιουργήθηκαν προβλήματα 
στο περιβάλλον.

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 210
Čl. 6 bod 2 písm. c)

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
znečištěním mořské a vnitrozemské vody, 
prevence a ochrana proti erozi, zemětřesení 
a lavinám. Programy mohou zahrnovat 
pořízení vybavení a rozvoj infrastruktury, 
vytváření a zavádění transnacionálních plánů 
pomoci, systémů mapujících běžná rizika, a 
vývoj společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik.

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
klimatickými změnami, znečištěním mořské 
a vnitrozemské vody, a prevence a ochrana 
proti erozi, včetně eroze pobřeží, 
hydrologickým nehodám, zemětřesení, 
sopečným erupcím, lavinám, lesním 
požárům a přeměně krajiny v poušť.
Programy mohou zahrnovat pořízení 
vybavení a rozvoj infrastruktury, vytváření a 
zavádění transnacionálních plánů pomoci, 
systémů mapujících běžná rizika, a vývoj 
společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik.

Or. it

Justification

Si è ritenuto opportuno fare riferimento ad una serie ulteriore di tipologie di fenomeni di 
grande rilevanza in un numerosi Stati Membri, che é pertanto importante annoverare tra le 
priorità della cooperazione territoriale europea, completando l'elenco originario.

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 211
Čl. 6 bod 2 písm. c)

c) prevence rizik včetně prosazování mořské 
bezpečnosti a ochrany před povodněmi, 
znečištěním mořské a vnitrozemské vody, 
prevence a ochrana proti erozi, zemětřesení a 

c) prevence rizik a klimatických změn, 
včetně prosazování mořské bezpečnosti a 
ochrany před povodněmi, znečištěním 
mořské a vnitrozemské vody, prevence a 



AM\562438CS.doc 95/154 PE 357.528v01-00
Externí překlad

CS

lavinám. Programy mohou zahrnovat 
pořízení vybavení a rozvoj infrastruktury, 
vytváření a zavádění transnacionálních plánů 
pomoci, systémů mapujících běžná rizika, a 
vývoj společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik

ochrana proti erozi, zemětřesení a lavinám. 
Programy mohou zahrnovat pořízení 
vybavení a rozvoj infrastruktury, vytváření a 
zavádění transnacionálních plánů pomoci, 
systémů mapujících běžná rizika, vývoj 
společných nástrojů studia, prevence, 
monitoringu a kontroly přírodních a 
technologických rizik, a vývoj nástrojů pro 
zlepšení environmentálního managementu 
a udržitelné výroby energie.

Or. en

Justification

Combating climate change is a key focus of the Union's environment policy and, as such, 
should also be central to the Union's Cohesion Policy.  The development of instruments to 
improve environmental management and sustainable energy production can contribute 
towards this goal. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 212
Čl. 6 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření vědeckých a technologických 
sítí spojených s otázkami vyváženého 
rozvoje transnacionálních oblastí, včetně 
vytvoření sítí mezi univerzitami a spojení 
pro účely přístupu k výměně vědeckých 
informací a technologií mezi ústavy V&TV 
a mezinárodními středisky s vynikajícími 
výsledky v oblasti V&TV, vývoj 
transnacionálních konsorcií pro sdílení 
zdrojů V&TV, sdružování institucí pro 
transfer technologií a rozvoj společných 
finančních, inženýrských nástrojů 
zaměřených na podporu V&TV v MSP.

d) vytvoření vědeckých a technologických 
sítí spojených s otázkami vyváženého 
rozvoje transnacionálních oblastí, včetně 
vytvoření sítí mezi univerzitami, což umožní 
jejich efektivní integraci do evropské 
výzkumné oblasti, a spojení pro účely 
přístupu k výměně vědeckých informací a 
technologií mezi ústavy V&TV a 
mezinárodními středisky s vynikajícími 
výsledky v oblasti V&TV, vývoj 
transnacionálních konsorcií pro sdílení 
zdrojů V&TV, sdružování institucí pro 
transfer technologií a rozvoj společných 
finančních, inženýrských nástrojů 
zaměřených na podporu V&TV v MSP.

Or. pt

Justification

Em conformidade com a Comunicação da Comissão COM0(2002)0565 de 16 de Outubro de 
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2002.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 213
Čl. 6 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření vědeckých a technologických 
sítí spojených s otázkami vyváženého 
rozvoje transnacionálních oblastí, včetně 
vytvoření sítí mezi univerzitami a spojení 
pro účely přístupu k výměně vědeckých 
informací a technologií mezi ústavy V&TV 
a mezinárodními středisky s vynikajícími 
výsledky v oblasti V&TV, vývoj 
transnacionálních konsorcií pro sdílení 
zdrojů V&TV, sdružování institucí pro 
transfer technologií a rozvoj společných 
finančních, inženýrských nástrojů 
zaměřených na podporu V&TV v MSP.

d) vytvoření vědeckých a technologických 
sítí spojených s otázkami vyváženého 
rozvoje transnacionálních oblastí a 
zmenšování technologických rozdílů, včetně 
vytvoření sítí mezi univerzitami a spojení 
pro účely přístupu k výměně vědeckých 
informací a technologií mezi ústavy V&TV 
a mezinárodními středisky s vynikajícími 
výsledky v oblasti V&TV, vývoj 
transnacionálních konsorcií pro sdílení 
zdrojů V&TV, sdružování institucí pro 
transfer technologií a rozvoj společných 
finančních, inženýrských nástrojů 
zaměřených na podporu V&TV v MSP.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 214
Čl. 6 bod 2 písm. da) (nové)

da) prostorově vyvážený rozvoj, zvýšení 
míry spolupráce a společných aktivit v 
rámci udržitelného rozvoje a zlepšení 
porozumění územních struktur, 
rozvojových trendů a prostorových 
následků budoucí role regionů v evropském 
a celosvětovém hospodářství, s podporou 
koherentní a polycentrickou strukturou 
pomocných měst, obcí, venkovských oblastí, 
pobřežních a okrajových regionů.

Or. en
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Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 215
Čl. 6 bod 2 písm db) (nové)

db) ochrana přírodních zdrojů a kulturního 
dědictví, ochrana a zlepšování přírodního 
prostředí regionů, zachování a rozvoj 
přírodních zdrojů a ochrana a zlepšení 
zastavěných oblastí a kulturního dědictví, 
vývoj efektivních, integrovaných, 
dlouhodobých strategií udržitelného rozvoje 
a dosažení plnějšího obrazu přírodních 
zdrojů a kulturního dědictví a způsobu, jak 
je lze úspěšně integrovat do 
transnacionálních strategií.

Or. en

Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 216
Čl. 6 bod 2 písm. dc) (nové)

dc) spolupráce v otázkách spojených s 
mořem včetně rozvoj sítě přístavů, 
zasilatelské služby, hospodářská napojení 
přístavů mezi sebou a přístavů na 
suchozemská místa.

Or. en
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Justification

Building on the success of the current Interreg IIIB programme, the European territorial 
cooperation objective of ERDF should look at broader themes than those currently proposed.  
Therefore, these amendments propose additional areas for cooperation between European 
partners.

Pozměňovací návrh, který předložily Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 217
Čl. 6 bod 2 pododstavec 2 (nový)

Komise musí dbát na to, aby integrovaný 
teritoriální přístup vymezoval definování a 
rozmístění nadstátních zón oprávněných 
pro financování z hlediska cíle evropské 
územní spolupráce tak, aby byl vytvořen 
koherentnější prostor pro skutečné projekty 
teritoriálního rozvoje. 

Or. fr

Justification

La définition et la délimitation des  zones de coopération transnationales doit s'affranchir des 
découpages administratifs propres à chaque Etat membre et proposer des espaces 
territoriaux cohérents qui auront tout intérêt à coopérer afin de servir leurs intérêts 
communs.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 218
Čl. 6 bod 2 písm. db) (nové)

da) spolupráce v rozvoji podnikání a MSP, 
včetně oblastí cestovního ruchu, kultury, 
vzdělávání a zdravotnictví a v podpoře 
udržitelných obecních společenstvích. 

Or. en

Justification

This will help to attain the Lisbon Goals.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 219
Čl. 6 bod 2 písm. db) (nové)

db) otázky prostorového plánování 
městských a venkovských oblastí, s jasnou 
transnacionální dimenzí, jak je naznačeno 
v Perspektivě evropského prostorového 
rozvoje.

Or. en

Justification

These issues are a fundamental part of the European Spatial Development Perspective and a 
priority theme where significant progress has been made under current programmes. 

Pozměňovací návrh, který předložil Thijs Berman

Pozměňovací návrh 220
Čl. 6 odst. 3

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty se zaměřením na témata zmiňovaná 
v Článku 5 odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně 
programů spolupráce pokrývajících celé 
území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
analýzu trendů vývoje ve Společenství.

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty a rozvoj společných projektů v 
jedné nebo více oblastech politiky, se 
zaměřením na témata zmiňovaná v Článku 5 
odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně programů 
spolupráce pokrývajících celé území 
Společenství a aktivit zahrnujících studie, 
shromažďování dat a pozorování a analýzu 
trendů vývoje ve Společenství.

Or. nl

Justification

We moeten de samenwerking meer verdiepen en een  goede manier daarvoor is  de 
ontwikkeling te stimuleren van gezamenlijke projecten op verschillende beleidsterreinen en 
niet te blijven bij het uitwisselen van ervaringen en het vormen van netwerken.      
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Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 221
Čl. 6 odst. 3

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty se zaměřením na témata zmiňovaná 
v Článku 5 odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně 
programů spolupráce pokrývajících celé 
území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
analýzu trendů vývoje ve Společenství.

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty a společný vývoj a implementace 
projektů mezi různými regiony, se 
zaměřením na témata zmiňovaná v Článku 5 
odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně programů 
spolupráce pokrývajících celé území 
Společenství a aktivit zahrnujících studie, 
shromažďování dat a pozorování a analýzu 
trendů vývoje ve Společenství.

Or. nl

Justification

Naast onderling overleg, ter versterking van de samenwerking, zal ook de gezamenlijke opzet 
en uitvoering van projecten bijdragen aan een verbeterd rendement van interregionale 
samenwerking. Deze acties mogen derhalve niet ontbreken. Zie ook am 7 van de rapporteur.

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 222
Čl. 6 bod 3

3) Posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, jež 
zahrnují programy pro kooperační sítě 
pokrývající celé Společenství, jakož i akce 
spojené s vypracováváním studií a sběrem 
dat a s pozorováním a analýzou rozvojových 
tendencí ve Společenství. 

3) Rozvoj meziregionální spolupráce a 
posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, 9, 10 a 
11, jež zahrnují programy pro kooperační 
sítě pokrývající celé Společenství, jakož i 
akce spojené s vypracováváním studií a 
sběrem dat a s pozorováním a analýzou 
rozvojových tendencí ve Společenství.

Or. fr
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Justification

Il convient d’intégrer la coopération interrégionale dans l’objectif de coopération territoriale 
européenne.

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 223
Čl. 6 bod 3

3) Posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, jež 
zahrnují programy pro kooperační sítě 
pokrývající celé Společenství, jakož i akce 
spojené s vypracováváním studií a sběrem 
dat a s pozorováním a analýzou rozvojových 
tendencí ve Společenství. 

3) Rozvoj meziregionální spolupráce a 
posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, 9, 10 a 
11, jež zahrnují programy pro kooperační 
sítě pokrývající celé Společenství, jakož i 
akce spojené s vypracováváním studií a 
sběrem dat a s pozorováním a analýzou 
rozvojových tendencí ve Společenství.

Or. fr

Justification

La coopération interrégionale doit être possible dans le cadre de l’objectif de coopération 
territoriale européenne car si elle ressort seulement de la gestion commune des programmes 
des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et Emploi", les régions qui ne seront 
pas éligibles à ces objectifs ne pourront pas faire de coopération interrégionale. Par ailleurs, 
cette coopération interrégionale doit aussi être possible pour les zones rurales, les régions 
dépendantes de la pêche, les zones à handicaps  naturels et les régions ultrapériphériques. 

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 224
Čl. 6 bod 3

3)  posilování efektivnosti regionální 
politiky prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty se zaměřením na témata zmiňovaná 
v Článku 5 odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně 
programů spolupráce pokrývajících celé 

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty a veřejnými subjekty se zaměřením 
na témata zmiňovaná v Článku 4 odst 4 a 5, 
Článku 5 odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně 
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území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
analýzu trendů vývoje ve Společenství.

programů spolupráce pokrývajících celé 
území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
analýzu trendů vývoje ve Společenství.

Or. en

Justification

The current wording is too restrictive.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 225
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, 
čl. 5 odst. 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 partnery 
uvedenými v článku 10 nařízení (ES) č. 
1260/99, se zaměřením na témata uvedená v 
čl. 5 odst. 1 a 2, a článku 8 tohoto nařízení, 
včetně programů pro sítě spolupráce 
zahrnujících celé Společenství a akcí týkající 
se studií, shromažďování údajů, pozorování 
a analýz rozvojových trendů ve 
Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 226
Čl. 6 bod 3

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností mezi regionálními a místními 
subjekty se zaměřením na témata zmiňovaná 
v Článku 5 odst. 1 a 2 a Článku 8, včetně 
programů spolupráce pokrývajících celé 
území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
analýzu trendů vývoje ve Společenství.

3) posilování efektivnosti regionální politiky 
prosazováním spolupráce a výměny 
zkušeností a projektové spolupráce mezi 
regionálními a místními subjekty se 
zaměřením na témata zmiňovaná v Článku 5 
odst. 1 a 2 a Článků 8, 9, 10 a 11, včetně 
programů spolupráce pokrývajících celé 
území Společenství a aktivit zahrnujících 
studie, shromažďování dat a pozorování a 
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analýzu trendů vývoje ve Společenství.

Or. en

Justification

The amendment serves a clarification of the article and underlines the importance of project 
developing for territorial cooperation. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 227
Čl. 6 bod 3

3) Posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, jež 
zahrnují programy pro kooperační sítě 
pokrývající celé Společenství, jakož i akce 
spojené s vypracováváním studií a sběrem 
dat a s pozorováním a analýzou rozvojových 
tendencí ve Společenství. 

3) Rozvoj meziregionální spolupráce a 
posilování efektivnosti regionální politiky 
prostřednictvím podporování publikování  
výměny zkušeností mezi regionálními a 
místními úřady při dodržování ustanovení 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a 2 a v čl. 8, 9, 10 a 
11, jež zahrnují programy pro kooperační 
sítě pokrývající celé Společenství, jakož i 
akce spojené s vypracováváním studií a 
sběrem dat a s pozorováním a analýzou 
rozvojových tendencí ve Společenství.

Or. fr

Justification

Il est important d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération 
territoriale

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 228
Čl. 7 písm. a) a b)

a) DPH; a) zrušeno
b) úroky z dluhu; b) úroky z dluhu a další poplatky vzniklé ve 

spojitosti s dluhem, pokud takový dluh není 
způsoben prodlením vyplývajícím z 
pozastavení plateb Komise kvůli vyjasnění 
pravidel a pochybnosti Komise se později 
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prokáží bezpředmětné;

Or. en

Justification

There are cases, where the Commission has suspended payments, and driven projects started 
in good faith into debt. If the Commission's concerns prove to be groundless, the participants 
of the project should not be forced to bear the burden of the debt they incurred through no 
fault of their own.

Pozměňovací návrh, který předložili Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pozměňovací návrh 229
Článek 7

Následující náklady nemají nárok na 
příspěvek z EFRR:
a) DPH;

b) úroky z dluhu;

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

d) bydlení;

e) ukončení provozu jaderných elektráren

Následující náklady nemají nárok na 
příspěvek z EFRR:
a) Vratná DPH;

b) úroky z dluhu;

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci,

d) bydlení, s výjimkou sociální bytové 
výstavby a nákladů na obecní 
infrastrukturu stavenišť bytových 
objektů 

e) ukončení provozu jaderných elektráren.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložil Alain Hutchinson

Pozměňovací návrh 230
Čl. 7 písm. d)

d) bydlení; d) s výjimkou nákladů na obnovu 
sociálních bytů;

Or. fr
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Justification

A la lecture des règlements, le développement durable et les réductions des coûts 
énergétiques font partie des objectifs premiers que la Commission entend poursuivre dans le 
cadre de cette réforme des Fonds structurels.

Pozměňovací návrh, který předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pozměňovací návrh 231
Článek 7

Následující náklady nemají nárok na 
příspěvek z EFRR:
a) DPH;

b) úroky z dluhu;

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

d) bydlení;

e) ukončení provozu jaderných elektráren.

Následující náklady nemají nárok na 
příspěvek z EFRR:
a) vratná DPH;

b) úroky z dluhu;

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

d) nová bytová výstavba;

e) ukončení provozu jaderných elektráren.

Or. en

Justification

1. Non-eligibility of VAT increases the real costs of the projects launched in the frame of
structural aid. The growing costs can be a real obstacle in the realisation of projects, 
diminishing the ability of absorbing structural funds (it is especially the case of New EU 
Member States).

2. The mobilisation of the ERDF to support housing related expenses in order to rehabilitate 
deprived areas is very important for the New EU Member States because it makes possible 
the realisation of development objectives within the frame of the cities revitalisation 
programmes.

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 232
Čl. 7 písm. a)
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a) DPH; a) vratná DPH;  

Or. en

Justification

To be consistent with current practice and the proposed treatment of VAT in the draft 
European Social Fund Regulation. This would ensure that genuine VAT costs can be included 
as eligible expenditure.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 233
Čl. 7 písm. a)

a) DPH; a) vratná DPH;

Or. de

Justification

Um Konsistenz der Verordnungsentwürfe herzustellen, ist es erforderlich in Artikel 7 der 
EFRE-Verordnung der Formulierung aus dem Verordnungsentwurf über den Europäischen 
Sozialfonds zu entsprechen.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 234
Čl. 7 písm. a)

a) DPH; a) vratná DPH;

Or. en

Justification

I oppose general exclusion of VAT as eligible expenditure. Under current rules only 
reimbursable VAT is excluded. The subjects submitting projects who are not VAT payers such 
as local and regional municipalities would be strongly harmed as VAT forms an 
indispensable part of the project´s costs. Moreover, it would be reasonable to harmonise this 
eligibility rule with the ESF Regulation proposal that excludes from eligibility only 
reimbursable VAT. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 235
Čl. 7 písm. a)

a) DPH; a) vratná DPH;

Or. en

Justification

This would ensure that the rule endorses previous and ongoing practice for ERDF 
programmes. It would also comply with the provisions of the ESF regulation and so avoid 
incomprehensible discrepancies within the European cohesion policy

Pozměňovací návrh, který předložili Rolf Berend, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 236
Čl. 7 písm a)

a)DPH ; a) vratná DPH;

Or. de

Justification

Um Konsistenz der Verordnungsentwürfe herzustellen, ist es erforderlich in Artikel 7 der 
EFRE-Verordnung der Formulierung aus dem Verordnungsentwurf über den Europäischen 
Sozialfonds zu entsprechen.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 237
Čl. 7 písm. a)

a) DPH; zrušeno

Or. pt

Justification

A consideração do IVA como despesa segue a necessidade demonstrada pela prática, como 
também, uma necessidade de coordenação com as propostas apresentadas para o futuro 
Regulamento para o Fundo Social Europeu.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 238
Čl.7 písm. c)

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

c) nákup pozemku za částku přesahující 20 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

Or. en

Justification

It would be preferable to preserve the current rate of 20% with regard to the needful 
flexibility.

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 239
Čl. 7 písm. c)

c) nákup pozemku za částku přesahující 10 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

c) nákup pozemku za částku přesahující 15 
% celkových uznatelných nákladů na 
příslušnou operaci;

Or. it

Justification

In taluni casi il limite del 10% per le spese di acquisto di terreni impedisce la realizzazione di 
un progetto. Si ritiene, pertanto, necessario, nell'ambito di un sistema di controllo rigoroso, 
poter disporre di un maggior margine di manovra nella determinazione delle spese 
ammissibili, pari almeno al 15% dell’importo destinato ai progetti. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 240
Čl. 7 písm. d)

d) bydlení; d) bydlení, s jistými výjimkami včetně 
kategorie operací se sociálním významem 
jako je renovace, demolice a nahrazení 
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bytové výstavby ve veřejném vlastnictví 
(zajištění pokračování veřejného vlastnictví 
nejméně po dalších 10 let) v oblastech s 
horším prostředím;

Or. en

Justification

The eligibility of expenditure for constructing or restructuring residential buildings, for 
specific social vulnerable categories appears to be consistent with the social objectives of 
European Cohesion. The basic argument for this is that the housing related problems if they 
are mishandled would lead to serious economic, environmental and social problems.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 241
Čl. 7 písm. d)

d) bydlení; d) bydlení, s výjimkou opatření zaměřených 
na zvyšování energetické efektivnosti staveb 
v prefabrikovaných panelových sídlištích v 
částce nepřesahující 10 % celkových 
uznatelných nákladů na příslušný operační 
program;

Or. en

Justification

Environmental problems of urban areas are narrowly linked with the weak energy efficiency 
of the panel houses in the deteriorated urban neighbourhoods. To tackle this problem it would 
be useful if there was a possibility of co-financing from the ERDF.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 242
Čl. 7 písm. d)

d) bydlení; d) bydlení, s výjimkou opatření 
zaměřených na obnovu udržitelného 
bydlení v prefabrikovaných panelových 
sídlištích v částce nepřesahující 10 % z 
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celkových uznatelných nákladů na
příslušný operační program;

Or. en

Justification

Large-panel prefabricated housing represents a very serious problem exceeding frontiers of 
individual member states. The EU assistance in necessary to resolve it and thus to avoid 
ongoing negligence resulting in the concentration of social and environmental problems in 
these specific urban neighbourhoods. Deterioration of panel housing is clearly a European 
problem that requires a European solution. It is impossible for the states and municipalities 
to tackle this problem on their own. Allowing the co-financing from the ERDF would be very 
useful in this context. 

Pozměňovací návrh, který předložil Oldřich Vlasák

Pozměňovací návrh 243
Čl. 7 písm. d)

d) bydlení; d) bydlení, s výjimkou revitalizace 
panelových sídlišť;

Or. en

Justification

Revitalization of the panel housing estates is the main urban challenge for many cities across 
the European Union. Not only that these declining estates gather higher criminality and pose 
risk of social exclusion but they are also highly energetically demanding and thus create 
environmental problems and inefficiencies. Such a challenge and risk prevention should have 
been responded on the European multi-level governance basis.

Pozměňovací návrh, který předložil Salvatore Tatarella

Pozměňovací návrh 244
Čl. 7 písm. da) (nové)

da) nová bytová výstavba;

Or. it

Justification

Tale specificazione si rende necessaria in quanto l’edilizia abitativa, quando non é rivolta 



AM\562438CS.doc 111/154 PE 357.528v01-00
Externí překlad

CS

alla creazione di alloggi, puó essere riconducibile alle spese ammissibili dal FESR , come nel 
caso di opere di rinnovamento urbano.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 245
Článek 8

Městská dimenze

1. V případě činností zahrnujících 
regeneraci městského prostředí, jak je 
zmíněna v Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 
odst. 4 b) Nařízení (ES) č.(…), EFRR 
podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 
koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace. 

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a 
kulturního dědictví s opatřeními na 
podporu podnikání, místní zaměstnanosti a 
rozvoje společenství stejně jako zajištění 
služeb obyvatelstvu se zřetelem na jeho 
měnící se demografickou strukturu.

2. Odchylně od Článku 33 odst.2 Nařízení 
(ES) č.(…), financování z EFRR v rámci 
cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, které naplňuje rozsah 
Nařízení (ES) č.(…) o Evropském 
sociálním fondu, bude zvýšeno na 10 % z 
příslušné priority.

deleted

Or. en

Justification

The General Regulation already sets out that the Structural Funds should promote 
competitiveness in urban (and rural) areas. Each region is different and it should be left up to 
the regions to decide what is applicable to them.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 246
Čl. 8 odst. 1

1. V případě akcí, jejichž součástí je obnova 
měst podle čl. 25 odst. 4 písm. a) a čl. 36 
odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. (…) 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporuje rozvoj účastnických, 
integrovaných strategií pro řešení velkého 
množství hospodářských, ekologických a 
sociálních problémů, s nimiž se potýkají 
městské aglomerace.

1. V případě akcí, jejichž součástí je trvale 
udržitelný rozvoj měst podle čl. 25 odst. 4 
písm. a) a čl. 36 odst. 4 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…) a podle článků 4 a 5 tohoto 
nařízení Evropský fond pro regionální 
rozvoj podporuje rozvoj účastnických, 
integrovaných strategií pro řešení velkého 
množství hospodářských, ekologických a 
sociálních problémů, s nimiž se potýkají 
městské aglomerace a střední a malá města 
s funkcí centra.

Tyto strategie mohou kombinovat 
zlepšování fyzického prostředí, asanaci 
starých průmyslových areálů a opatření na 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu 
podnikavosti, místní zaměstnanosti a 
místního rozvoje nebo s poskytováním 
služeb obyvatelstvu podle měnící se 
demografické struktury.

Tyto strategie mohou kombinovat 
zlepšování fyzického prostředí, asanaci 
starých průmyslových areálů a opatření na 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu 
podnikavosti, místní zaměstnanosti a 
místního rozvoje nebo s poskytováním 
služeb obyvatelstvu a další opatření 
uvedená v článku 4 respektive 5 tohoto 
nařízení  na základě integrované koncepce 
podle měnící se demografické struktury.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 247
Čl. 8 odst. 1

1. Co se týče projektů spojených s 
rehabilitací měst uvedených v čl. 25 odst, 4 
písm. a) a v čl. 36, odst, 4 písm. b) nařízení 
(ES) č. (…),  Evropský fond pro místní 
rozvoj podporuje rozvoj integrovaných 
strategií na základě spoluúčasti, aby bylo 
možné čelit vysoké koncentraci 
ekonomických environementálních a 

1. Co se týče projektů spojených  s trvale 
udržitelným rozvojem měst uvedených v čl. 
25 odst, 4 písm. a) a v čl. 36, odst, 4 písm. b) 
nařízení (ES) č. (…),  Evropský fond pro 
místní rozvoj podporuje rozvoj 
integrovaných strategií na základě 
spoluúčasti,  aby bylo možné posílit trvale 
udržitelný růst a aby bylo možné čelit 
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sociálních problémů v městských 
aglomeracích. 

vysoké koncentraci ekonomických 
environementálních a sociálních problémů v 
městských aglomeracích.

Tyto projekty mohou kombinovat 
rehabilitaci okolního prostředí, přeměnu 
nevyužitých průmyslových pozemků, jakož i 
ochranu a zhodnocení historického a 
kulturního dědictví společně s projekty 
podporujícími podnikání, místní 
zaměstnanost a poskytování služeb občanům 
s ohledem na vývoj demografické struktury. 

Tyto projekty mohou kombinovat 
rehabilitaci okolního prostředí, přeměnu 
nevyužitých průmyslových pozemků, jakož i 
ochranu a zhodnocení historického a 
kulturního dědictví společně s projekty 
podporujícími obnovu, ekonomiku znalostí 
(Knowled based economy), podnikání, 
místní zaměstnanost a poskytování služeb 
občanům s ohledem na vývoj demografické 
struktury.

Or. fr

Justification

Amendement linguistique : il est question de l'économie de la connaissance.

Pozměňovací názor, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Pozměňovací návrh 248
Čl. 8 odst. 1

1. V případě činností zahrnujících regeneraci 
městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR podporuje 
rozvoj participativních integrovaných 
strategií řešení vysoké koncentrace 
hospodářských, environmentálních a 
sociálních problémů zasahujících městské 
aglomerace.

1. . V případě činností zahrnujících 
regeneraci městského prostředí, jak je 
zmíněna v Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 
odst. 4 b) Nařízení (ES) č.(…), EFRR 
podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 
koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace, podporuje 
odstranění přístupových bariér pro 
postižené osoby v městském prostředí a 
vyžaduje splnění kritérií přístupnosti pro 
projekty městské výstavby financované 
EFRR.

Or. en

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning.  In particular urban development must explicitly recognize the 
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need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Pozměňovací názor, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 249
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1

1. V případě činností zahrnujících regeneraci 
městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR podporuje 
rozvoj participativních integrovaných 
strategií řešení vysoké koncentrace 
hospodářských, environmentálních a 
sociálních problémů zasahujících městské 
aglomerace.  

1. V případě činností zahrnujících regeneraci 
městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR:

- podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 
koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace;

- podporuje odstranění přístupových bariér 
pro postižené osoby v městském prostředí a 
vyžaduje splnění kritérií přístupnosti pro 
projekty městské výstavby financované 
EFRR.

Or. en

Justification

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning.  In particular urban development must explicitly recognize the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Pozměňovací názor, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 250
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, zvýšení energetické 
efektivnosti staveb na velkých panelových 
sídlištích, regeneraci krajiny a nové využití 
průmyslových areálů, a zachování a rozvoj 
historického a kulturního dědictví s 
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stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

opatřeními na podporu podnikání, místní 
zaměstnanosti a rozvoje společenství stejně 
jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Or. en

Justification

See justification to the Art. 7 letter d). Given the importance of the increase of energy 
efficiency for the environmental aspect of urban dimension, the explicit reference to this type 
of measures should be mentioned.

Pozměňovací názor Jan Březina

Pozměňovací návrh 251
Čl. 8 odstavec 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, opatření zaměřená na 
obnovu udržitelného bydlení ve velkých 
panelových sídlištích, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Or. en

Justification

See justification to the Art. 7 letter d).

Pozměňovací názor, který předložila Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 252
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
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zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví, a regeneraci zpustlých městských 
oblastí s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti, životního prostředí, a 
rozvoje společenství stejně jako zajištění 
služeb obyvatelstvu se zřetelem na jeho 
měnící se demografickou strukturu.    

Or. it

Justification

Il recupero delle zone urbane degradate e la tutela dell'ambiente meritano specifica 
considerazione nell'ambito della dimensione urbana, in linea con le strategie di Lisbona  e 
Goteborg.

Pozměňovací názor, který předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pozměňovací návrh 253
Čl. 8 odst. 1

1. V případě činností zahrnujících 
regeneraci městského prostředí, jak je 
zmíněna v Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 
odst. 4 b) Nařízení (ES) č.(…), EFRR 
podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 
koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace.

1. V případě činností zahrnujících udržitelný 
městský rozvoj, jak je zmíněn v Článku 25 
odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) Nařízení 
(ES) č.(…), EFRR podporuje rozvoj 
participativních integrovaných strategií
posilování udržitelného růstu a řešení 
vysoké koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů v
městských aglomeracích.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví stejně jako rozvoj kulturní 
infrastruktury a kulturních služeb s 
opatřeními na podporu inovací a vědomostní 
ekonomiky, podnikání, místní zaměstnanosti 
a rozvoje společenství stejně jako zajištění 
služeb obyvatelstvu se zřetelem na jeho 
měnící se demografickou strukturu.

Or. en
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Justification

The investments in the field of sport infrastructure and cultural services have a considerable 
influence on the social and economic situation in the region. They create new job perspectives 
and tourist attractions as well as improve the quality of life of the local inhabitants. That's 
why it is very important to include the culture issues in this article.

Pozměňovací názor, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 254
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1

1. V případě činností zahrnujících 
regeneraci městského prostředí, jak je 
zmíněna v Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 
odst. 4 b) Nařízení (ES) č.(…), EFRR 
podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 
koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace.

1. V případě činností zahrnujících udržitelný 
rozvoj měst jak je zmíněna v Článku 25 
odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) Nařízení 
(ES) č.(…), EFRR podporuje rozvoj 
participativních integrovaných strategií pro 
posílení udržitelného rozvoje a řešení 
vysoké koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů v 
městských aglomeracích.

Or. en

Justification

Given the crucial role of urban areas for regional development, it is important for the 
effectiveness of cohesion policy and their contribution to the Lisbon and Gothenburg 
objectives, that structural funding is more explicitly related to urban needs and potential in 
the regions. This can be achieved by introducing sustainable urban development actions, 
which should include, but at the same time go beyond, “urban regeneration” measures.

Pozměňovací názor, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 255
Čl. 8 odst. 1

1. V případě činností zahrnujících 
regeneraci městského prostředí, jak je 
zmíněna v Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 
odst. 4 b) Nařízení (ES) č.(…), EFRR 
podporuje rozvoj participativních 
integrovaných strategií řešení vysoké 

1. V případě činností zahrnujících udržitelný 
rozvoj městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR podporuje 
rozvoj participativních integrovaných 
strategií posílení udržitelného rozvoje a 



PE 357.528v01-00 118/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace.

řešení vysoké koncentrace hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů 
zasahujících městské aglomerace.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí a bytových objektů, 
regeneraci krajiny a nové využití 
průmyslových areálů, a zachování a rozvoj 
historického a kulturního dědictví s 
opatřeními na podporu inovací a znalostní 
ekonomiky, podnikání, místní zaměstnanosti 
a rozvoje společenství stejně jako zajištění 
služeb obyvatelstvu se zřetelem na jeho 
měnící se demografickou strukturu.

Or. el

Justification

Συχνά το οικιστικό περιβάλλον που μπορεί να είχε αναπτυχθεί κατά τον πιο ενδεδειγμένο 
τρόπο, έχει αφεθεί να παρακμάσει στιο πλαίσιο των συνολικότερων προβλημάτων κάποιων 
περιοχών. Είναι σημαντικό να αναζωογονηθεί εκεί που η ανάπλασή του θα σήμαινε πως δεν 
χρειάζονται νέα έργα υποδομής ή εκεί που θα αποκαθιστούσε τον χαρακτήρα των περιοχών.

Pozměňovací názor, který předložily Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Pozměňovací návrh 256
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1

1. V případě činností zahrnujících regeneraci 
městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR podporuje 
rozvoj participativních integrovaných 
strategií řešení vysoké koncentrace 
hospodářských, environmentálních a 
sociálních problémů zasahujících městské 
aglomerace.

1. V případě činností zahrnujících regeneraci 
městského prostředí, jak je zmíněna v 
Článku 25 odst.4 a) a Článku 36 odst. 4 b) 
Nařízení (ES) č.(…), EFRR podporuje 
rozvoj participativních integrovaných 
strategií řešení vysoké koncentrace 
hospodářských, environmentálních a 
sociálních problémů zasahujících městské 
oblasti.

Or. en

Justification

Economic, environmental and social problems need to be addressed in all urban areas, not 
just in urban agglomerations
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Pozměňovací názor, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 257
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, revitalizaci zastavěného 
prostředí včetně renovace, demolice a 
nahrazení bytových objektů v trvalém 
veřejném vlastnictví (se zajištěním 
pokračování veřejného vlastnictví alespoň 
po dalších 10 let), zlepšení prostředí okolo 
budov, projekty energetické efektivnosti a 
obnovitelné energie v zanedbaných 
městských oblastech, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu inovací a 
vědomostní společnosti, podnikání, místní 
zaměstnanosti a rozvoje společenství stejně 
jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Or. en

Justification

The importance of the housing sector in case of urban rehabilitation is higher in the New 
Member States than in the former ones, as the demolition, replacement and renovation of the 
substandard housing stock is a key issue. As a matter of fact, no rehabilitation may have a 
proper outcome without the serious restructuring of the housing stock. The second part of the 
amendment aims at promoting the goals set by the Lisbon agenda.

Pozměňovací názor, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 258
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 

Toto může kombinovat rehabilitaci 
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství 
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
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zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu a udržitelnou mobilitu.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací názor 259
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. EFRR mimo jiné podporuje 
odstraňování bariér souvisejících s 
designem tak, aby se postižení měli možnost 
přístupu a využívání uměleckých zařízení, 
muzeí a výstavních prostor. 

Or. it

Justification

L'eliminazione delle barriere architettoniche ed il requisito dell'accessibilità diffusa per i 
cittadini portatori di handicap, anche ai luoghi del tempo libero, deve figurare tra le finalità 
specifiche del FESR nel pieno rispetto dei principi e valori che ispirano l'Unione Europea.    

Pozměňovací návrh, který předložil Salvatore Tatarella

Pozměňovací názor 260
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Toto může kombinovat rehabilitaci
fyzického prostředí, regeneraci krajiny a 
nové využití průmyslových areálů, a 
zachování a rozvoj historického a kulturního 
dědictví s opatřeními na podporu podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství
stejně jako zajištění služeb obyvatelstvu se 
zřetelem na jeho měnící se demografickou 
strukturu.

Toto by mělo za cíl zlepšení městského 
prostředí prostřednictvím regeneraci krajiny 
a nové využití průmyslových areálů a 
ochrany a rozvoje historického a kulturního 
dědictví, s ohledem na přiměřená opatření 
na podporu podnikání, místní zaměstnanosti 
a rozvoje místních způsobů života, stejně 
jako zahájení služeb občanům se zřetelem 
na měnící se demografickou strukturu.

Or. it

Justification

La riformulazione dell'art. 8 seconda parte, é volta a chiarire che le strategie di cui si parla 
nella prima parte possono combinare diversi problemi e sono giustificate da un 
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miglioramento generale dell’ambiente.

Pozměňovací návrh, který předložila Arlene McCarthy

Pozměňovací návrh 261
Čl. 8 odst. 2

2. Odchylně od Článku 33 odst.2 Nařízení 
(ES) č.(…), financování z EFRR v rámci 
cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, které naplňuje rozsah 
Nařízení (ES) č.(…) o Evropském sociálním 
fondu, bude zvýšeno na 10 % z příslušné
priority. 

2. Odchylně od Článku 33 odst.2 Nařízení 
(ES) č.(…), financování z EFRR v rámci 
cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, které naplňuje rozsah 
Nařízení (ES) č.(…) o Evropském sociálním 
fondu, bude zvýšeno na maximálně 20 % z 
příslušné priority..

Or. en

Justification

Building on the positive experience of the URBAN Community Initiative, the ERDF should be 
allowed to fund ESF-type measures in urban areas up to 20%, in order to allow urban areas 
to define in a more flexible way the appropriate measures to tackle local challenges. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 262
Čl. 8 odst. 2

2. Odchylně od Článku 33 odst.2 Nařízení 
(ES) č.(…), financování z EFRR v rámci 
cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, které naplňuje rozsah 
Nařízení (ES) č.(…) o Evropském sociálním 
fondu, bude zvýšeno na 10 % z příslušné 
priority.

2. Odchylně od Článku 33 odst.2 Nařízení 
(ES) č.(…), financování z EFRR v rámci 
cíle Konvergence a Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, které 
naplňuje rozsah Nařízení (ES) č.(…) o 
Evropském sociálním fondu, bude zvýšeno 
na 20 % z příslušné priority..  

Or. en

Justification

The objective is to make it possible the higher financial assistance of ERDF when this is 
necessary for the satisfactory implementation of the project falling within the operational 
programme of ESF. Besides, there is no relevant reason to limit this rule only to the 
"Regional competitiveness and employment" objective since many operations co-financed 
from the European Social Fund fall within the "Convergence" objective. That is why I 
propose to extend it also to the "Convergence" objective.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 263
Článek 9

Venkovské oblasti a oblasti závislé na 
rybolovu 

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a konzistenci mezi 
opatřeními spolufinancovanými Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EAFRD) podle Nařízení (ES) č. (…) a 
činnostmi spolufinancovanými  Evropským 
fondem pro rybolov (EFF) podle Nařízení 
(ES) č. (…) na jedné straně a programy 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. 

Intervence EFRR v zemědělských oblastech 
a oblastech závislých na rybolovu se zaměří 
na hospodářskou diverzifikaci těchto 
oblastí, včetně:
1) infrastruktury zaměřené na zvýšení 
přístupnosti;
2) zrychlení zavádění telekomunikačních 
sítí a služeb ve venkovských oblastech;
3) rozvoj nových hospodářských činností 
mimo sektor zemědělství a rybolovu;
4) posilování spojení mezi městskými a 
venkovskými oblastmi;
5)rozvoj cestovního ruchu a venkovské 
občanské vybavenosti.

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a koherenci mezi 
činnostmi spolufinancovanými z EAFRD a 
činnostmi spolufinancovanými z EFF na 
jedné straně a činnostmi 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. S tímto cílem stanoví členské státy 
pro činnosti podle bodů 1, 3 a 5 při přípravě 
operačních programů jasná oddělující 
kritéria pro činnosti s nárokem na podporu 
z EFRR podle tohoto Článku na jedné 

zrušeno
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straně, nebo na podporu z EAFRD podle 
Článku 49 odst. 1 a), b) a i) Nařízení (ES) 
č. (…), pro venkovské oblasti, nebo na 
podporu z EFF podle Článku (…) Nařízení 
(ES) č. (…) pro oblasti závislé na rybolovu. 

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are  
applicable to them.   

Pozměňovací návrh Alyn Smith

Pozměňovací návrh 264
Čl. 9 odst. 1

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a konzistenci mezi 
opatřeními spolufinancovanými Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EAFRD) podle Nařízení (ES) č. (…) a 
činnostmi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro rybolov (EFF) podle Nařízení 
(ES) č. (…) na jedné straně a programy 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. 

Členské státy a regionální a místní subjekty
zajistí komplementaritu a konzistenci mezi 
opatřeními spolufinancovanými Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EAFRD) podle Nařízení (ES) č. (…) a 
činnostmi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro rybolov (EFF) podle Nařízení 
(ES) č. (…) na jedné straně a programy 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Howitt, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 265
Čl. 9 odst. 2

Intervence EFRR v zemědělských oblastech 
a oblastech závislých na rybolovu se zaměří 
na hospodářskou diverzifikaci těchto 
oblastí, včetně:

Intervence EFRR v zemědělských oblastech 
a oblastech závislých na rybolovu se zaměří 
na opatření k řešení hospodářských, 
environmentálních a sociálních problémů, 
které tyto oblasti zasahují, a na potřebu 
rozvíjet diverzifikační opatření včetně:

1) infrastruktury zaměřené na zvýšení 
přístupnosti;

1) infrastruktury zaměřené na zvýšení 
přístupnosti;

2) zrychlení zavádění telekomunikačních sítí 
a služeb ve venkovských oblastech;

2) zrychlení zavádění telekomunikačních sítí 
a služeb ve venkovských oblastech;

3) rozvoj nových hospodářských činností 3) rozvoj nových hospodářských činností 



PE 357.528v01-00 124/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

mimo sektor zemědělství a rybolovu; mimo sektor zemědělství a rybolovu;
4) posilování spojení mezi městskými a 
venkovskými oblastmi;

4) posilování spojení mezi městskými a 
venkovskými oblastmi;

5) rozvoj cestovního ruchu a venkovské 
občanské vybavenosti.

5) rozvoj cestovního ruchu a venkovské 
občanské vybavenosti;
6) podpora podnikání a opatření zaměřená 
na povzbuzení místní zaměstnanosti;
7) rozvoj obecního společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 266
Čl. 9 body 1 - 5

1) infrastruktury na zlepšení dostupnosti; 1) infrastruktury na zlepšení dostupnosti a 
na zlepšení přitažlivosti regionu;

2) urychlení rozšiřování telekomunikačních 
sítí a služeb ve venkovských oblastech;

2) urychlení rozšiřování telekomunikačních 
sítí a služeb ve venkovských oblastech a 
vytváření kvalitativně hodnotných 
pracovních míst mimo sektor zemědělství a 
rybolovu;

3) rozvoje nových hospodářských činností 
mimo zemědělství a rybolov;

3) rozvoje nových hospodářských činností, 
zejména podpory malých a středních 
podniků, řemeslných podniků a zakládání 
podniků, mimo zemědělství a rybolov;
3a) rozvoje vzdělávacích a výzkumných 
zařízení ve venkovských oblastech 
s výjimkou opatření financovaných 
Evropským sociálním fondem;

4) posílení spojení mezi městskými a 
venkovskými oblastmi;

4) posílení spojení mezi městskými a 
venkovskými oblastmi;

4a) zlepšení kvality kulturních zařízení a 
kulturního života;

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

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

Členské státy a regiony zajistí vzájemné 
doplňování a soudržnost mezi akcemi 
spolufinancovanými Evropským 

Členské státy a regiony zajistí vzájemné 
doplňování a soudržnost mezi akcemi 
spolufinancovanými Evropským 
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zemědělským fondem pro rozvoj venkova a 
akcemi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro rybolov na jedné straně a 
akcemi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro regionální rozvoj na straně 
druhé. V této souvislosti členské státy pro 
akce uvedené v bodech 1, 3 a 5 při přípravě 
operačních programů stanoví jasná 
demarkační kritéria pro akce, které budou 
podporovány z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na základě tohoto článku, 
nebo z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova na základě čl. 49 odst. 1 
písm. a, b) a i) nařízení (ES) č. (…) pro 
venkovské oblasti, nebo z Evropského fondu 
pro rybolov na základě článku (…) nařízení 
(ES) č. (…) pro oblasti závislé na rybolovu 
na straně druhé.

zemědělským fondem pro rozvoj venkova a 
akcemi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro rybolov na jedné straně a 
akcemi spolufinancovanými Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci 
národního strategického rámcového plánu 
na straně druhé. V této souvislosti členské 
státy pro akce uvedené v bodech 1, 3 a 5 při 
přípravě operačních programů stanoví jasná 
demarkační kritéria pro akce, které budou 
podporovány z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na základě tohoto článku, 
nebo z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova na základě čl. 49 odst. 1 
písm. a, b) a i) nařízení (ES) č. (…) pro 
venkovské oblasti, nebo z Evropského fondu 
pro rybolov na základě článku (…) nařízení 
(ES) č. (…) pro oblasti závislé na rybolovu 
na straně druhé. Toto vymezení je technické 
povahy a nesmí představovat žádné 
nevýhody pro rovnoměrný integrovaný 
rozvoj.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 267
Čl. 9 odst. 2

Intervence EFRR v zemědělských oblastech 
a oblastech závislých na rybolovu se zaměří 
na hospodářskou diverzifikaci těchto oblastí, 
včetně:

Intervence EFRR v zemědělských oblastech 
a oblastech závislých na rybolovu se zaměří, 
bez negativního dopadu na princip 
udržitelnosti, na hospodářskou diverzifikaci 
těchto oblastí, včetně:

Or. pt

Justification

Em consonância com as conclusões do Conselho europeu de Goteborg de 15 e 16 de Junho 
de 2001.     
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 268
Čl. 9 odst. 2 bod 5

5) rozvoj venkovské občanské vybavenosti a 
zařízení pro cestovní ruch.

5) udržitelný rozvoj venkovské občanské 
vybavenosti a zařízení pro cestovní ruch.

Or. pt

Justification

Em consonância com as conclusões do Conselho europeu de Goteborg de 15 e 16 de Junho 
de 2001.     

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 269
Čl. 9  odst. 3

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a koherenci mezi 
činnostmi spolufinancovanými z EAFRD a 
činnostmi spolufinancovanými z EFF na 
jedné straně a činnostmi 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. S tímto cílem stanoví členské státy 
pro činnosti podle bodů 1, 3 a 5 při přípravě 
operačních programů jasná oddělující 
kritéria pro činnosti s nárokem na podporu z 
EFRR podle tohoto Článku na jedné straně, 
nebo na podporu z EAFRD podle Článku 49 
odst. 1 a), b) a i) Nařízení (ES) č. (…), pro 
zemědělské oblasti, nebo na podporu z EFF 
podle Článku (…) Nařízení (ES) č. (…) pro 
oblasti závislé na rybolovu.

Členské státy a regionální a místní subjekty
zajistí komplementaritu a koherenci mezi 
činnostmi spolufinancovanými z EAFRD a 
činnostmi spolufinancovanými z EFF na 
jedné straně a činnostmi 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. S tímto cílem stanoví členské státy 
pro činnosti podle bodů 1, 3 a 5 při přípravě 
operačních programů jasná oddělující 
kritéria pro činnosti s nárokem na podporu z 
EFRR podle tohoto Článku na jedné straně, 
nebo na podporu z EAFRD podle Článku 49 
odst. 1 a), b) a i) Nařízení (ES) č. (…), pro 
zemědělské oblasti, nebo na podporu z EFF 
podle Článku (…) Nařízení (ES) č. (…) pro 
oblasti závislé na rybolovu.
Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 270
Čl. 9 odst. 2 bod 3)

3) rozvoj nových ekonomických činností 
kromě zemědělství a rybolovu;

3) rozvoj nových ekonomických činností 
kromě zemědělství a rybolovu se zvláštním 
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přihlédnutím k zakládání, převzetí a rozvoji 
malých a velmi malých podniků a 
řemeslných podniků;

Or. fr

Justification

Le soutien à ces entreprises est une mesure importante du développement rural et les 
entreprises de très petite taille jouent un rôle important dans la création d'emplois.

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 271
Čl. 9 odst. 2 bod 5)

5) rozvoj cestovního ruchu a venkovské 
občanské vybavenosti.

5) rozvoj udržitelných způsobů cestovního 
ruchu a venkovské občanské vybavenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 272
Čl. 9 odst. 2 bod 5)

5) rozvoj cestovního ruchu a venkovské 
občanské vybavenosti.

5) rozvoj udržitelného cestovního ruchu a 
venkovské občanské vybavenosti

Or. en

Justification

Complies with previous references to tourism and the Gothenburg agenda

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Pozměňovací návrh 273
Čl. 9 odst. 2 bod 5a (nový)

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

Or. en
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Justification

The rural areas should contribute to the ambitious target of the European Union of 
producing 12% of its gross income energy consumption by using renewable energy sources.

Pozměňovací návrh, který předložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pozměňovací návrh 274
Čl. 9 odst. 2 bod 5a (nový)

5a) ochrana kulturního dědictví, rozvoj 
kulturní infrastruktury a lidové kultury.

Or. en

Justification

The investments in the field of cultural infrastructure have an important influence on the
social and economic situation in the region. They are the source of new jobs and contribute to 
the improvement of the quality of life of the local inhabitants. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gábor Harangozó

Amendement 275
Čl. 9 odst. 2 bod 5b (nový)

5b) investice do energetické efektivnosti 
(infrastruktura, technická podpora a 
zajištění informovanosti konečných 
spotřebitelů).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 276
Čl. 9 poslední odstavec

Členské státy a jednotlivé regiony musejí 
zajišťovat komplementaritu mezi projekty 
spolufinacovanými fondem FEADER a 
projekty spolufinancovanými fondem FEP 
na jedné straně a projekty financovanými 
fondem FEDER na druhé straně. Za tímto 
účelem, pro projekty uvedené v bodech 1), 
3) a 5) musejí členské státy při přípravě 

Členské státy a jednotlivé regiony musejí 
zajišťovat komplementaritu mezi projekty 
spolufinacovanými fondem FEADER a 
projekty spolufinancovanými fondem FEP 
na jedné straně a projekty financovanými 
fondem FEDER na druhé straně. Za tímto 
účelem, pro projekty uvedené v bodech 1), 
3) a 5) musejí členské státy a dotčení 
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programů stanovit jasná vymezovací kritéria 
pro projekty podporované z fondu FEDER 
ve smyslu tohoto článku na jedné straně a 
pro projekty podporované z fondu Feder ve 
smyslu článku 49(1) a), b) a i) nařízení (ES) 
č. (…) pro oblasti závislé na rybolovu na 
druhé straně. 

partneři při přípravě programů stanovit 
jasná vymezovací kritéria pro projekty 
podporované z fondu FEDER ve smyslu 
tohoto článku na jedné straně a pro projekty 
podporované z fondu Feder ve smyslu 
článku 49(1) a), b) a i) nařízení (ES) č. (…) 
pro oblasti závislé na rybolovu na druhé 
straně.Kromě toho musejí dbát, aby použití 
finančních zdrojů převedených z politiky 
soudržnosti do fondu FEADER a FEP 
dodržovalo vyváženost mezi významem 
odvětví a mezi rozlohou teritoria.

Or. fr

Justification

Il ne faut pas que les ressources financières transférées de la politique de cohésion vers ces 
nouveaux instruments soient seulement utilisées pour soutenir les activités traditionnelles 
d'agriculture et de pêche alors que le développement territorial intégré de ces zones nécessite 
une diversification économique.

Amendement déposé par Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 277
Čl. 9 odst. 3

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a koherenci mezi 
činnostmi spolufinancovanými z EAFRD a 
činnostmi spolufinancovanými z EFF na 
jedné straně a činnostmi 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. S tímto cílem stanoví členské státy 
pro činnosti podle bodů 1, 3 a 5 při přípravě 
operačních programů jasná oddělující 
kritéria pro činnosti s nárokem na podporu z 
EFRR podle tohoto Článku na jedné straně, 
nebo na podporu z EAFRD podle Článku 49 
odst. 1 a), b) a i) Nařízení (ES) č. (…), pro 
zemědělské oblasti, nebo na podporu z EFF 
podle Článku (…) Nařízení (ES) č. (…) pro 
oblasti závislé na rybolovu.

Členské státy a regiony zajistí 
komplementaritu a koherenci mezi 
činnostmi spolufinancovanými z EAFRD a 
činnostmi spolufinancovanými z EFF na 
jedné straně a činnostmi 
spolufinancovanými z EFRR na druhé 
straně. S tímto cílem stanoví členské státy, 
jejich regiony a místní subjekty pro činnosti 
podle bodů 1, 3 a 5 při přípravě operačních 
programů jasná oddělující kritéria pro 
činnosti s nárokem na podporu z EFRR 
podle tohoto Článku na jedné straně, nebo na 
podporu z EAFRD podle Článku 49 odst. 1 
a), b) a i) Nařízení (ES) č. (…), pro 
zemědělské oblasti, nebo na podporu z EFF 
podle Článku (…) Nařízení (ES) č. (…) pro 
oblasti závislé na rybolovu.  

Or. en



PE 357.528v01-00 130/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

Justification

Actions affecting sub-national areas should be decided in consultation with the regions and 
local authorities concerned, especially when criteria are being set.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 278
Článek 10

Oblasti s přírodními nevýhodami

Regionální programy spolufinancované 
EFRR, které pokrývají oblasti s přírodními 
nevýhodami zmíněné v Článku 52 odst. 1 b) 
Nařízení (ES) č. (…) věnují obzvláštní 
pozornosti řešení specifických obtíží těchto 
oblastí. 

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 
4, EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na 
zlepšení přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s 
kulturním dědictvím, propagaci 
udržitelného využití přírodních zdrojů a 
povzbuzení sektoru cestovního ruchu.

zrušeno

Or. en

Justification

Each region is different and it should be left up to the regions to decide what priorities are 
applicable to them.   

Pozměňovací návrh, který předložil Konstantinos Hatzidakis

Pozměňovací návrh 279
Čl. 10 odst. 2

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s 

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s 
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kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 
sektoru cestovního ruchu.

kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 
sektoru cestovního ruchu.

Odchylně od Článku 3, odst. 2 tohoto 
Nařízení, EFRR spolufinancuje provozní 
náklady v oblastech, které se potýkají s 
několikanásobným množstvím problémů 
podle Článku 52, odst. 3, bod b) Nařízení 
(ES) č. (…) s cílem vyrovnat dodatečné 
náklady vzniklé jako důsledek charakteru 
těchto oblastí, s výjimkou produktů 
spadajících do rámce Přílohy I Smlouvy 
následujícím způsobem:
a) podpora služeb přepravy zboží a podpora 
při zahájení dopravních služeb.
b) podpora řešení problémů spojených s 
místním trhem práce. 

Or. el

Justification

Η τροπολογία αφορά τα νησιά που πλήττονται από το πρόσθετο μεταφορικό κόστος, που είναι 
αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω γεωγραφικής θέσεως και 
εντάσσεται στην αναγνωρισμένη (ήδη από το άρθρο ΙΙΙ – 220 της Συνταγματικής  Συνθήκης) 
ειδική μέριμνα  που πρέπει να επιδειχθεί για τις περιοχές αυτές στο πλαίσιο της εδαφικής και 
οικονομικής και κοινωνικής  συνοχής. 

Pozměňovací návrh, který předložil Michl Ebner

Pozměňovací návrh 280
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 hospodářskou a 
sociální integraci – především také 
v multikulturních a vícejazyčných oblastech 
- podporovat udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a podněcovat cestovní ruch. 

Or. de
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Justification

Die Anwendung der EFRE Fonds vor allem in multikulturellen Gebieten sollte explizit in 
diesem Artikel angeführt werden. Die multikulturellen und mehrsprachigen Gebiete spielen 
meist eine Vorreiterrolle im Umgang und im Einsatz der EFRE Fonds zur Förderung von 
verschiedenen Kulturen und Sprachen.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 281
Čl.10 odst. 2

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s
kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 
sektoru cestovního ruchu.

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností, které zabraňují 
odlivu obyvatel z těchto oblastí a které 
povzbuzují rozvoj těchto oblastí a současně 
zajišťují zachování jejich kulturního 
dědictví, propagaci udržitelného využití 
přírodních zdrojů a povzbuzení sektoru 
cestovního ruchu.

Or. es

Justification

Las dificultades de desarrollo a las que se enfrentan las zonas con desventajas  naturales de 
carácter permanente suponen la despoblación  puesto que las las dificultades para acceder a 
un empleo son muy elevadas.

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 282
Článek 10 odst. 2

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s 
kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj veškerých 
hospodářských činností, nejen činností 
spojených s kulturním dědictvím, ale také 
činností spojených s inovacemi a novými 
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sektoru cestovního ruchu. technologiemi, které specificky vyhovují 
charakteru oblasti (venkovská telecentra 
atd), propagaci udržitelného využití 
přírodních zdrojů a povzbuzení sektoru 
cestovního ruchu.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 283
Čl. 10 odst. 2

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti, zahajování a rozvoj 
hospodářských činností spojených s 
kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 
sektoru cestovního ruchu.

Aniž toto ovlivňuje ustanovení Článků 3 a 4, 
EFRR bude obzvláště přispívat k 
financování investic zaměřených na zlepšení 
přístupnosti na všech úrovních, zahajování, 
rozvoj, a diverzifikace udržitelných
hospodářských činností spojených s 
kulturním dědictvím, propagaci udržitelného 
využití přírodních zdrojů a povzbuzení 
sektoru cestovního ruchu.

Or. pt

Justification

Em consonância com o disposto nos artigos 3º e 4º e nas conclusões do Conselho europeu de 
Goteborg de 15 e 16 de Junho de 2001.     

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 284
Článek 11 odst. 1

Ve shodě s dodatečně přidělenými dotacemi 
zmíněnými v Článku 16 odst. 1 d) Nařízení 
(ES) č. (…) a odchylně od Článku 3 odst. 2 
tohoto Nařízení bude EFRR asistovat při 
financování provozních dotací v 
nejokrajovějších regionech za účelem 
vyrovnání dodatečných nákladů vzniklých v 
oblastech pokrytých ve Článku 4 a v 
následujících dalších oblastech, s výjimkou 
produktů spadajících do rámce Přílohy I 
Smlouvy:

Ve shodě s dodatečně přidělenými dotacemi 
zmíněnými v Článku 16 odst. 1 d) Nařízení 
(ES) č. (…),odchylně od Článku 3 odst. 2 
tohoto Nařízení, a podle Článku 299 odst. 2 
Smlouvy ES, bude EFRR asistovat při 
financování provozních dotací v 
nejokrajovějších regionech za účelem 
vyrovnání dodatečných nákladů vzniklých v 
oblastech pokrytých ve Článku 4 a v 
následujících dalších oblastech, s výjimkou 
produktů spadajících do rámce Přílohy I 
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Smlouvy:

Or. pt

Justification

É conveniente realçar a obrigatória aplicação das disposições previstas no Tratado, 
designadamente no nº 2 do artigo 299.

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 285
Čl. 11 odst. 1

Ve shodě s dodatečně přidělenými dotacemi 
zmíněnými v Článku 16 odst. 1 d) Nařízení 
(ES) č. (…) a odchylně od Článku 3 odst. 2 
tohoto Nařízení bude EFRR asistovat při 
financování provozních dotací v 
nejokrajovějších regionech za účelem 
vyrovnání dodatečných nákladů vzniklých v 
oblastech pokrytých ve Článku 4 a v 
následujících dalších oblastech, s výjimkou 
produktů spadajících do rámce Přílohy I 
Smlouvy:

(Neovlivňuje znění anglické verze.)

Or. pt

Justification

Precisão no texto proposto pela Comissão relativamente às Regiões Ultraperiféricas.

Pozměňovací návrh, který předložili Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Pozměňovací návrh 286
Čl. 11 odst. 1

Ve shodě s dodatečně přidělenými dotacemi 
zmíněnými v Článku 16 odst. 1 d) Nařízení 
(ES) č. (…) a odchylně od Článku 3 odst. 2 
tohoto Nařízení bude EFRR asistovat při 
financování provozních dotací v 
nejokrajovějších regionech za účelem 
vyrovnání dodatečných nákladů vzniklých v 
oblastech pokrytých ve Článku 4 a v 

Ve shodě s dodatečně přidělenými dotacemi 
zmíněnými v Článku 16 odst. 1 d) Nařízení 
(ES) č. (…) a odchylně od Článku 3 odst. 2 
tohoto Nařízení bude EFRR asistovat při 
financování provozních dotací v 
nejokrajovějších regionech za účelem 
zabránění tomu, aby dodatečné náklady 
vzniklé v oblastech pokrytých ve Článku 4 a 
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následujících dalších oblastech, s výjimkou 
produktů spadajících do rámce Přílohy I 
Smlouvy:

v následujících dalších oblastech, s 
výjimkou produktů spadajících do rámce 
Přílohy I Smlouvy, ohrožovaly realizaci 
jednotného trhu:

Or. es

Justification

La especial lejanía de estas zonas, así como las dificultades para el transporte de mercancías 
y la escasez de productos que constituyen sus mercados suponen una limitación importante 
en aras a la plena integración en el mercado de estas regiones.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 287
Čl. 12 bod 3a (nový)

3a) výsledky strategického posuzování vlivů 
na životní prostředí podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES 
ze dne 27. července 2001 o posuzování vlivů 
některých plánů a programů1 na životní 
prostředí.
––––––––––––––
1Úř. věst. č. L 197,  21.7.2001, s. 30.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 288
Čl.12 bod 5 písm. b)

b) tabulka specifikující celkovou alokovanou 
finanční částku od Společenství na celé 
programovací období a na každou prioritu a 
částku odpovídajícího veřejného 
financování z prostředků příslušného státu, 
jakož I procento příspěvku EFRR; 

b) tabulka specifikující celkovou alokovanou 
finanční částku od Společenství na celé 
programovací období a na každou prioritu a 
částku odpovídajícího celkového
financování z prostředků příslušného státu, 
jakož I procento příspěvku EFRR;  

Or. en
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Justification

It would be desirable to calculate the contribution from the Funds in relation not to the 
national public expenditure but to the national total expenditure. The main objective is to 
make it possible to include into the eligible costs also private expenditure and thus to mobilise 
more effectively the private financing.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Pozměňovací návrh 289
Čl.12 bod 5 písm. ba (nové)

ba) údaje o společné schopnosti podpory a 
kritériích.

Or. de

Justification

EFRE sieht Förderfähigkeit nach nationalen Bestimmungen vor. Für die grenzübergreifende 
und transnationale Zusammenarbeit ist jedoch unverzichtbar, gemeinsam förderfähige 
Ausgaben festzulegen und gemeinsame Kriterien zu formulieren. Ansonsten werden 
tatsächlich gemeinsame Projekte sehr erschwert oder sind unmöglich.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 290
Čl. 12 bod 6 písm. b)

b) popis systému sledování a hodnocení i 
složení monitorovacího výboru;

b) popis společných kritérií výběru, systému 
sledování a hodnocení i složení 
monitorovacího výboru;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 291
Čl. 12, bod 6 písm. ea) (nové)

ea) popis uspořádání stanoveného každým 
členským státem, který společně předkládá 
operační program ve shodě s Článkem 10 
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Nařízení Rady (ES) č. (....), týkajícího se 
účasti regionálních a místních subjektů 
stejně jako relevantních uskupení 
přeshraniční spolupráce v průběhu 
přípravné fáze programu a během 
následujících etap;

Or. en

Justification

It is important that, for the purposes of the 'territorial cooperation' objective, Member States 
apply the rules of partnership. The Commission should therefore stipulate that the 
admissibility of operational programme proposals will be subject to a requirement for 
Member States to specify how they intend to apply those rules and how they intend to co-
operate with local  and regional authorities and groupings of cross-border co-operation.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 292
Čl. 12 bod 7

7) informativní seznam hlavních projektů 
spadajících pod Článek 38 Nařízení (ES) č. 
(…), který má podle harmonogramu být 
předložen během programového období.

zrušeno

Or. en

Justification

To include a list of major projects before the start of the programme might be unduly limiting 
or raise false expectations and assumptions. 

Pozměňovací návrh, který předložily Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 293
Čl. 12 nové odstavce

(7a) Členské státy zajistí, aby se regionální 
úřady účastnily plánování a sledování 
přeshraničních a transnacionálních 
spoluprací.
(7b) Musí být možné zakomponovat 
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podprogramy regionální spolupráce do 
programů přeshraniční spolupráce. Řídící 
orgán zajistí, aby se kompetentní regionální 
úřady účastnily procesů certifikace, a může 
delegovat řízení těchto podprogramů na 
regionální úřady.

Or. es

Justification

Debe asegurarse la participación de las autoridades regionales en los programas de 
cooperación transfronteriza y transnacional, así como la posibilidad de establecer 
subprogramas regionales de cooperación para mejorar la aplicación de estos programas

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 294
Čl. 12 bod 7a (nový)

7a) doporučení partnerů k operačnímu 
programu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložily Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pozměňovací návrh 295
Čl. 12, pododstavec 2 (nový) 

Regiony, kterých se týká cíl „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
mající nepříznivé přírodní nebo geografické 
podmínky ve smyslu čl. 52 nařízení (ES) č. 
(…) mohou využívat doplňkového 
spolufinancování ve výši 5%. Mají-li tyto 
regiony více nevýhod tohoto typu, zvýšení 
může být z titulu kumulace nevýhod 
zdvojnásobeno na 10%.

Or. fr
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Justification

La majoration de 5% au plafond de participation des Fonds aux dépenses publiques est 
intéressante mais sa portée est trop limitée pour pouvoir surmonter les handicaps naturels et 
humains souvent cumulés et qui accélèrent la désertification dans les territoires montagneux 
et les îles.  

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 296
Článek 13

Míra uznatelnosti nákladů

Aniž toto ovlivní Článek 55 Nařízení (ES) č. 
(...), Komise může navrhnout pravidla pro 
uznatelnost jistých kategorií výdajů, která 
nahradí vnitrostátní pravidla, na požádání 
členských států. Tato pravidla Společenství 
týkající se uznatelnosti budou přijata 
formou Nařízení Komise ve shodě s 
ustanoveními Článku 104 odst. 3 (ES) č. 
(...).

zrušeno

Or. en

Justification

This article can be sonsidered redundant. Other non-eligible expenditures on the EU level 
are to be mentioned in article 7.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 297
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Členské státy sestaví společný technický 
sekretariát, který bude umístěn v řídícím 
orgánu. Tento sekretariát bude nápomocen 
řídícímu orgánu a monitorovacímu výboru v 
provádění jejich povinností. 

Členské státy sestaví společný technický 
sekretariát, který bude funkčně umístěn v 
řídícím orgánu. Tento sekretariát bude 
nápomocen řídícímu orgánu a 
monitorovacímu výboru v provádění jejich 
povinností.

Or. en
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Justification

The Joint Technical Secretariat for a cooperation programme should not necessarily have to 
be physically located within the Managing Authority.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 298
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Členské státy zřídí společný technický 
sekretariát, který bude umístěn v rámci 
řídícího orgánu. Tento sekretariát je 
nápomocen řídícímu orgánu a 
monitorovacímu výboru při provádění jejich 
příslušných povinností.

Členské státy zřídí společný technický 
sekretariát, který nemusí být nutně umístěn 
v rámci řídícího orgánu. Tento sekretariát je 
nápomocen řídícímu orgánu a 
monitorovacímu výboru při provádění jejich 
příslušných povinností a provádí tréninkové 
akce pro partnery, aby jim umožnila převzít 
jejich úkoly v partnerství.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 299
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Členské státy zřídí společný technický 
sekretariát, který bude umístěn v rámci 
řídícího orgánu. Tento sekretariát je 
nápomocen řídícímu orgánu a 
monitorovacímu výboru při provádění jejich 
příslušných povinností.

odpadá

Or. de

Justification

Operativ ist die Verwaltungsbehörde besser als die Gemeinschaft der betroffenen 
Mitgliedstaaten in der Lage, ein technisches Sekretariat einzurichten und die entsprechenden 
Vertragsverhältnisse einzugehen. (Siehe Amendement zu Artikel 14 Absatz 2 a neu).
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Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 300
Čl. 14 odstavec 1 pododstavec  2 

Členské státy zřídí společný technický 
sekretariát, který bude umístěn v rámci 
řídícího orgánu. Tento sekretariát je 
nápomocen řídícímu orgánu a 
monitorovacímu výboru při provádění 
jejich příslušných povinností.

Řídící orgán zřídí po konzultaci 
s monitorovacím výborem společný 
technický sekretariát, který bude umístěn 
v rámci řídícího orgánu. Tento sekretariát 
je nápomocen řídícímu orgánu, 
monitorovacímu výboru a skupině 
finančních auditorů podle odstavce 2 při 
provádění jejich příslušných úkolů. Pro 
usnadnění realizace velkoplošné 
spolupráce mohou členské státy zřídit 
národní kontaktní místa.  

Or. de

Justification

Operativ ist die Verwaltungsbehörde besser als die Gemeinschaft der betroffenen 
Mitgliedstaaten in der Lage, ein technisches Sekretariat einzurichten und die entsprechenden 
Vertragsverhältnisse einzugehen. Auch die „Gruppe der Finanzprüfer“ benötigt für ihre 
Arbeit die technische Unterstützung des Sekretariats. (Zumindest) für die großräumigen 
transnationalen  Kooperationsprogramme haben sich neben den oa. Technischen 
Sekretariaten auch nationale Kontaktstellen in der Vergangenheit sehr bewährt und sollten 
daher als kofinanzierbare Unterstützungsstruktur auch explizit genannt werden.

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 301
Čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..).

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..) a vyvine snahu 
zajistit přiměřené zastoupení dotčených 
regionálních nebo místních subjektů stejně 
jako dotčených uskupení přeshraniční 
spolupráce.

Or. en
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Justification

In keeping with the partnership and subsidiarity principles, Member States should allow local 
or regional authorities as well groupings of cross-border cooperation to be properly 
represented on monitoring committees.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 302
Čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..).

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..), a zajistí, aby 
zúčastněné regionální a místní subjekty 
byly řádně zastoupeny ve shodě s 
institucionálním rámcem.

Or. en

Justification

In the view of the successful role played by regional and local bodies during INTERREG III 
A, B and C, Member States would be in compliance with the principles of partnership and 
subsidiarity if they included representatives of regional and local authorities amongst their 
delegates to the monitoring committee of the operational programme. Representatives would 
be selected from the appropriate public body, on a case by-case-basis.

Pozměňovací návrh, který předložila Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 303
Čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..).

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..) a vyvine snahu 
zajistit přiměřené zastoupení příslušných 
regionálních nebo místních subjektů ve 
shodě s příslušným institucionálním a 
ústavním systémem.
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Or. it

Justification

Il coinvolgimento degli esponenti delle Regioni e degli Enti locali - proposto dal Comitato 
delle Regioni - contribuisce positivamente alla responsabilizzazione degli stessi nella gestione 
dei fondi strutturali, oltre che rispondere al generale principio di sussidiarietà.     

Pozměňovací návrh, který předložil Alyn Smith

Pozměňovací návrh 304
Čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..).

3. Každý členský stát účastnící se 
operačního programu jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru zmíněného v Článku 
64 Nařízení (ES) č. (..) a zajistí přiměřené 
zastoupení dotčených regionálních nebo 
místních subjektů.

Or. en

Justification

Rapporteur's proposal is very good, this is a modification of it by deleting "seek to" between 
"and shall" and "provide for...". Member states must be able to guarantee appropriate 
representation of local or regional authorities in monitoring committees.

Pozměňovací návrh, který předložila Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 305
Čl. 14 odst. 3a (nový)

3 a. Členské státy budou vykonávat tyto 
úkoly v časovém rámci dohodnutém s 
Komisí s cílem zabránit jakýmkoliv 
zbytečným zdržením ve vytváření a 
implementaci operačního programu.

Or. en

Justification

Some Member States and government departments have unnecessarily delayed the setting up 
of the various mechanisms required for the implementation of funding programmes. This has 
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created significant strain on the ability of the managing authority to meet spending targets. 
Member States and their government departments need to comply with an agreed timetable 
for set up of the programme to prevent this from happening in the future.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 306
Článek 15

Řídící orgán vykonává povinnosti stanovené 
v Článku 59 Nařízení (ES) č. (…), s výjimkou 
těch povinností spojených s pravidelností 
provozu a nákladů ve vztahu k vnitrostátním 
pravidlům a pravidlům Společenství. V této 
souvislosti bude odpovědnost Řídícího 
orgánu omezena na kontrolu toho, aby byly 
náklady každého konečného příjemce 
zúčastněného v provozu ověřeny pověřeným
auditorem. 

Řídící orgán vykonává povinnosti stanovené 
v Článku 59 Nařízení (ES) č. (…), s 
výjimkou těch povinností spojených s 
pravidelností provozu a nákladů ve vztahu k 
vnitrostátním pravidlům a pravidlům 
Společenství. V této souvislosti bude 
odpovědnost Řídícího orgánu omezena na 
kontrolu toho, aby byly náklady každého 
konečného příjemce zúčastněného v provozu 
ověřeny kvalifikovaným auditorem.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 307
Čl. 16 odst. 2

Každý členský stát zajistí, aby pověření
auditoři mohl potvrdit náklady během 
období dvou měsíců.

Každý členský stát zajistí, aby kvalifikovaní
auditoři mohl potvrdit náklady během 
období dvou měsíců.

Or. en

Justification

It is essential that we streamline the auditing process of the structural funds. Approved 
auditors would require the Commission to have assessed the auditor in question which would 
be very bureaucratic. A qualified auditor is sufficient. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 308
Čl. 19 odst. 2

2. Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se sítí kooperace a výměny 
zkušeností uvedených v čl. 6 odst. 3 se 
musejí týkat alespoň tří subjektů ve třech 
regionech dvou členských států, které musejí 
spolupracovat v rámci každého projektu níže 
uvedeným způsobem: zajištění společného 
rozvoje, společného uskutečňování, 
společného týmu a společného financování.  

2. Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se meziregionální spolupráce a sítí 
kooperace a výměny zkušeností uvedených 
v čl. 6 odst. 3 se musejí týkat alespoň tří 
subjektů ve třech regionech dvou členských 
států, které musejí spolupracovat v rámci 
každého projektu níže uvedeným způsobem: 
zajištění společného rozvoje, společného 
uskutečňování, společného týmu a 
společného financování.  

Or. fr

Justification

Il faut tenir compte de l'intégration de la coopération interrégionale dans l'objectif de 
coopération territoriale européenne.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 309
Čl. 19 odst. 2

Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se sítí kooperace a výměny 
zkušeností uvedených v čl. 6 odst. 3 se 
musejí týkat alespoň tří subjektů ve třech 
regionech dvou členských států, které musejí 
spolupracovat v rámci každého projektu níže 
uvedeným způsobem: zajištění společného 
rozvoje, společného uskutečňování, 
společného týmu a společného financování.  

Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se meziregionální spolupráce a sítí 
kooperace a výměny zkušeností uvedených 
v čl. 6 odst. 3 se musejí týkat alespoň tří 
subjektů ve třech regionech dvou členských 
států, které musejí spolupracovat v rámci 
každého projektu níže uvedeným způsobem: 
zajištění společného rozvoje, společného 
uskutečňování, společného týmu a 
společného financování.  

Or. fr

Justification

Il est important d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération 
territoriale



PE 357.528v01-00 146/154 AM\562438CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 310
Čl. 19 odst. 2

2) Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se sítí kooperace a výměny 
zkušeností uvedených v čl. 6 odst. 3 se 
musejí týkat alespoň tří subjektů ve třech 
regionech dvou členských států, které musejí 
spolupracovat v rámci každého projektu níže 
uvedeným způsobem: zajištění společného 
rozvoje, společného uskutečňování, 
společného týmu a společného financování. 

2) Projekty zvolené pro operativní programy 
týkající se meziregionální spolupráce a sítí 
kooperace a výměny zkušeností uvedených 
v čl. 6 odst. 3 se musejí týkat alespoň tří 
subjektů ve třech regionech dvou členských 
států, které musejí spolupracovat v rámci 
každého projektu níže uvedeným způsobem: 
zajištění společného rozvoje, společného 
uskutečňování, společného týmu a 
společného financování.  

Or. fr

Justification

Il est nécessaire ici de mettre l'article 19 en accord avec l'article 6 amendé (cf amendement 
6), c'est-à-dire d'intégrer la coopération interrégionale dans l'objectif de coopération 
territoriale européenne.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 311
Čl. 20 odst. 1 písm. b)

b) je odpovědný za implementaci celé 
operace;

b) je odpovědný za implementaci nebo 
dohlíží na implementaci celé operace;

Or. en

Justification

The partner body might, in some cases, oversee the delivery of a project, rather than 
implement it themselves

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 312
Čl. 20 odst. 1 písm. d)
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d) kontroluje, zda byly náklady předložené 
konečnými příjemci zúčastněnými v projektu 
potvrzeny auditory zmíněnými v Článku 14 
odst. 2;

d) kontroluje, zda byly náklady předložené 
konečnými příjemci zúčastněnými v 
projektu potvrzeny auditory zmíněnými v 
Článku 14 odst. 2) (ačkoliv toto neznamená 
rozšíření této kontroly na opakovaný audit 
nároků);

Or. en

Justification

Checking a re-audit of claims would be a duplication of effort.

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Catherine Stihler

Pozměňovací návrh 313
Článek 21

Oprávněnost a řádnost nákladů 
deklarovaných každým konečným 
příjemcem zúčastněným v projektu bude 
ověřena pověřenými auditory zmíněnými v 
Článku 14 odst. 2. Každý konečný příjemce 
zúčastněný v projektu přejímá odpovědnost 
pro případ jakýchkoliv mimořádností v 
nákladech, které byly deklarovány.

Oprávněnost a řádnost nákladů 
deklarovaných každým konečným 
příjemcem zúčastněným v projektu bude 
ověřena nezávislými a kvalifikovanými
auditory zmíněnými v Článku 14 odst. 2. 
Každý konečný příjemce zúčastněný v 
projektu přejímá odpovědnost pro případ 
jakýchkoliv mimořádností v nákladech, 
které byly deklarovány.

Or. en

Justification

Functionally external, qualified and independent auditors should be sufficient for the 
certification of expenditure.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 314
Čl. 22 odst. 1

1. V souvislosti s přeshraniční spoluprací 
může být v řádně odůvodněných případech 
poskytnuto financování až do výše 20 % 
rozpočtu dotčeného operačního programu 
pro operace v oblastech s úrovní NUTS III, 

1. V souvislosti s přeshraniční spoluprací 
může být v řádně odůvodněných případech 
poskytnuto financování až do výše 20 % 
rozpočtu dotčeného operačního programu 
pro operace mimo oblast kooperace, 
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které sousedí s oblastmi uvedenými v čl. 7 
odst. 1 nařízení (ES) č. (…).

zejména  v oblastech s úrovní NUTS III, 
které sousedí s oblastmi uvedenými v čl. 7 
odst. 1 nařízení (ES) č. (…).

Or. de

Justification

Ein leichte Flexibilisierung der bereits im KOM-Vorschlag vorgesehenen Öffnungsklausel 
scheint angebracht.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 315
Čl. 22 odst. 1

1. V souvislosti s přeshraniční spoluprací 
může být v řádně odůvodněných případech 
poskytnuto financování až do výše 20 % 
rozpočtu dotčeného operačního programu 
pro operace v oblastech s úrovní NUTS III, 
které sousedí s oblastmi uvedenými v čl. 7 
odst. 1 nařízení (ES) č. (…).

1. V souvislosti s přeshraniční spoluprací 
může být v řádně odůvodněných případech 
poskytnuto financování až do výše 20 % 
rozpočtu dotčeného operačního programu 
pro operace mimo oblast kooperace, 
zejména v oblastech s úrovní NUTS III, 
které sousedí s oblastmi uvedenými v čl. 7 
odst. 1 nařízení (ES) č. (…).

Or. de

Justification

Ein leichte Flexibilisierung der bereits im KOM-Vorschlag vorgesehenen Öffnungsklausel 
scheint angebracht.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 316
Čl. 22 odst. 3 pododstavec 1

3. V kontextu přeshraniční a 
transnacionální spolupráce může EFRR 
financovat náklady vzniklé při implementaci 
operací nebo částí operací na území států 
mimo Evropskou unii do výše 10 % částky 
příspěvku k operačnímu programu tam, kde 
programy přinášejí prospěch regionům 

3. V kontextu přeshraniční spolupráce může 
EFRR financovat náklady vzniklé při 
implementaci operací nebo částí operací na 
území států mimo Evropskou unii do výše 5 
% částky příspěvku k operačnímu programu 
tam, kde programy přinášejí prospěch 
regionům Společenství.
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Společenství.

Or. en

Justification

The ERDF should not finance the development of non-member states in the framework of 
transnational co-operation. As far as cross-border co-operation is concerned, a limit for 
expenditure implemented on the territory outside the EU should be lowered to 5%. The 
proposed limit of 10% seems to be too generous towards non-member states.
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