
AM\769720CS.doc PE420.197v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/0245(COD)

18. 2. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
8 - 14

Návrh zprávy
Emmanouil Angelakas
(PE419.852v01-00)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
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Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Následky klimatických změn 
významně dopadají na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost a jejich 
negativní vliv na evropské regiony si 
z dlouhodobého hlediska vyžádá obrovské  
finanční náklady, nebudou-li okamžitě 
zavedena odpovídající protiopatření, která 
klimatické změny zastaví, a nebude-li se 
politika soudržnosti na tato protiopatření 
zaměřovat.   

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Všechna opatření určená 
ke zjednodušení provádění operačních 
programů spolufinancovaných z EFRR by 
měla podléhat pravidelné kontrole 
a v roce 2010 také hodnocení, které by 
mělo zejména posoudit, zda dané opatření 
odpovídá požadavkům v souvislosti 
s transparentností.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Bod odůvodnění 10 se mění takto:
(10) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajištění vzájemné 
doplňkovosti a provázanosti s dalšími 
politikami Společenství, zejména 
s právními předpisy Společenství v oblasti 
životního prostředí, mezinárodními 
závazky Společenství v oblasti ochrany 
klimatu, se sedmým rámcovým 
programem pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace a s rámcovým 
programem pro konkurenceschopnost 
a inovaci. Navíc by měla existovat 
součinnost mezi podporou poskytnutou 
na jedné straně z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a na druhé straně 
z Evropského sociálního fondu podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 
2006 o Evropském sociálním fondu [2], 
z Fondu soudržnosti podle nařízení 
Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 
11. července 2006 o zřízení Fondu 
soudržnosti [3], z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 
ze dne 20. září 2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) [4] a z Evropského rybářského 
fondu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Čl. 7 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výdaje na zlepšení energetické 
účinnosti a na využití obnovitelné energie 
ve stávajících budovách ve prospěch 
domácností s nízkými příjmy jsou 
způsobilé ve všech členských státech.

1a. Výdaje na zlepšení energetické 
účinnosti a na využití obnovitelné energie 
v budovách jsou způsobilé ve všech 
členských státech. Zvláštní pozornost bude 
věnována projektům týkajícím se budov 
určených pro domácnosti s nízkými 
příjmy. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelné energie, jak stanoví odstavec 
1a, jsou způsobilé pouze v členských 
státech, které přistoupily k Evropské unie 
1. května 2004 nebo později, a to za těchto 
podmínek:

Výdaje na bydlení, kromě výdajů na 
energetickou účinnost a využití 
obnovitelné energie, jak stanoví odstavec 
1a, jsou způsobilé ve všech členských 
státech, a to za těchto podmínek:

Or. ro
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Pozměňovací návrh 13
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1080/2006
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 7 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
b) příděly na výdaje na bydlení 
nepřekročí buď 15 % přídělu 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na dotyčné operační programy, 
nebo 15 % celkového přídělu 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1080/2006 
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V čl. 7 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) výdaje jsou omezeny na
– bytové domy nebo
– budovy ve vlastnictví orgánů veřejné 
moci nebo neziskových provozovatelů 
a využívané jako bydlení pro domácnosti 
s nízkými příjmy nebo pro osoby se 
zvláštními potřebami,
neboť tyto výdaje pozitivně přispívají 
k ochraně klimatu.“

Or. en
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