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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 317-322

Návrh zprávy (PE 355.499v01-00)
Giovanni Cladio Fava
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícího se Evropského fondu 
regionálního rozvoje

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 317
Bod odůvodnění 10

Evropský fond pro regionální rozvoj by měl 
reagovat na problémy dostupnosti a 
vzdálenosti od velkých trhů, kterým čelí 
oblasti s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva, jak je uvedeno v protokolu č. 6 
k aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska. Evropský fond pro regionální 
rozvoj by měl také reagovat na specifické 
obtíže některých ostrovů, horských oblastí a 
řídce osídlených oblastí, jejichž geografické 
umístění zpomaluje jejich rozvoj.

Evropský fond pro regionální rozvoj by měl 
reagovat na problémy dostupnosti a 
vzdálenosti od velkých trhů, kterým čelí 
oblasti s extrémně malou hustotou 
obyvatelstva, jak je uvedeno v protokolu č. 6 
k aktu o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska. Evropský fond pro regionální 
rozvoj by měl také reagovat na specifické 
obtíže ostrovů, vzdálených evropských 
exkláv, příhraničních oblastí, horských 
oblastí a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografické umístění zpomaluje jejich 
rozvoj.

Or. es
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Odůvodnění

El término "determinadas" islas debe ser suprimido ya que es ambiguo y pudiera resultar 
restrictivo para algunas de ellas. Es necesario incluir "ciudades europeas aisladas en otros 
continentes" ya que estas ciudades se encuentran también con dificultades parecidas a las 
que puedan tener las islas.

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 318
Článek 4, úvod

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" a v regionech, 
na které se vztahuje čl. 6 odst. 2 nařízení 
Rady č. …, kterým se stanoví obecné 
podmínky týkající se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti, 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:

Or. es

Odůvodnění

De esta forma, las regiones actuales del Objetivo 1 que salen del mismo por su propio 
crecimiento se incluyen en el nuevo Objetivo "Convergencia" y tendrán un tratamiento 
similar al que tienen en el actual periodo 2000-2006 las regiones que dejaron el Objetivo 1 
por su propio crecimiento económico.

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 319
Článek 4, bod 10

10) přímá pomoc při investicích v malých a 
středních podnicích přispívající k vytváření 

10) přímá pomoc při investicích zejména 
pro malé a střední podniky přispívající k 
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a zachování pracovních míst. vytváření a zachování pracovních míst.

Or. es

Odůvodnění

Es necesario apoyar la inversión en las PYME y en aquellas empresas que sirvan de núcleo o
motor para el desarrollo de una región o de zonas importantes de una región.

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Ona Juknevičienė

Pozměňovací návrh 320
Článek 7, bod d)

d) bydlení; d) výstavba nového bydlení;

Or. en

Odůvodnění

Refurbishment and renovation of housing is one of the keys to sustainable urban development, 
including improved energy efficiency, security and quality of life. Rehabilitation of many 
deprived areas can be attained only through transformation or demolition of housing estates 
that are in a critical condition. Sustainable urban development being a European priority, 
Structural Funds should support housing related expenses in order to revitalise 
disadvantaged areas.

Pozměňovací návrh, který předložil(a) Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 321
Článek 11, bod ba) (nový)

ba) pomoc pro překonání nedostatků v 
technologické inovaci, výzkumu a vývoji;

Or. es

Odůvodnění

Las dificultades de accesibilidad no se encuentran sólo en el ámbito del transporte de 
mercancías y servicios de transportes, sino también, y muy especialmente, en materia de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la 
información.
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Pozměňovací návrh, který předložil(a) Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 322
Článek 13

Aniž je dotčen článek 55 nařízení (ES) č. 
(...), Komise může na žádost členských států 
navrhnout pravidla pro způsobilost pro 
některé kategorie výdajů, která budou 
nahrazovat vnitrostátní pravidla. Tato 
pravidla Společenství pro způsobilost výdajů 
jsou přijala v nařízení Komise v souladu s 
ustanoveními čl. 104 odst. 3 nařízení (ES) č. 
(...).

Aniž je dotčen článek 55 nařízení (ES) č. 
(...), Komise může na žádost členských států 
navrhnout pravidla pro způsobilost pro 
některé kategorie výdajů, která budou 
nahrazovat vnitrostátní pravidla, přičemž 
musí v každém případě stanovit termín pro 
navržení těchto pravidel dříve, než budou 
tyto projekty zahájeny. Tato pravidla 
Společenství pro způsobilost výdajů jsou 
přijala v nařízení Komise v souladu s 
ustanoveními čl. 104 odst. 3 nařízení (ES) č. 
(...).

Or. es

Odůvodnění

Dada la especial naturaleza de estos programas, se debería especificar un plazo que obligara 
a la Comisión a establecer estas normas antes de comenzar la ejecución de los proyectos en 
ellas contenidos, con el fin de tener claros los gastos subvencionables y evitar problemas en 
el futuro.
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