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I. ÚVOD

Dne 14. července 2004 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 1.

o Evropském fondu pro regionální rozvoj1.

Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 6. dubna 20052.2.

Výbor regionů přijal stanovisko dne 13. dubna 20053.3.

Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 6. července 20054.4.

Dne 5. května 2006 Rada dosáhla politické dohody v zájmu přijetí společného postoje 5.

v souladu s článkem 251 Smlouvy.

Dne 12. června 2006 Rada přijala společný postoj k návrhu ve znění uvedeném v dokumentu 6.

9059/06.

II. CÍLE

Článek 158 Smlouvy o založení Evropského společenství stanovuje cíl Společenství7.

podporovat harmonický rozvoj a článek 160 uvádí Evropský fond pro regionální rozvoj

(EFRR), který má pomáhat odstraňovat regionální rozdíly.

Rozdíly v úrovni regionálního rozvoje v rámci Společenství vyžadují odlišný přístup z rozpo

čtového i tématického hlediska. Opatření v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj 

jsou proto rozlišena v závislosti na regionu, který je příjemcem podpory, přičemž zůstávají

zaměřena na priority Unie definované v Lisabonu a Göteborgu.

Cílem tohoto nařízení je stanovit úkoly, rozsah pomoci a pravidla způsobilosti pro podporu 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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III. SPOLEČNÝ POSTOJ

Obecné poznámky

Rada, jež souhlasí s cíli stanovenými v návrhu Komise, se nicméně snažila zlepšit některá8.

ustanovení a doplnit další body. Většina z nich je podrobně popsána níže. Hlavní body se 

týkají zejména:

DPH-

Komise navrhla, aby DPH bez nároku na odpočet byla způsobilá pouze v případě

Evropského sociálního fondu. Evropská rada dospěla k závěru, že DPH bez nároku

na odpočet je způsobilá podle pravidel Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pouze pro ty členské státy, jejichž

HDP nepřesahuje 85 % průměru HDP EU. Evropský parlament požadoval, aby byl 

postup, o jehož použití se rozhodlo pro výše uvedenou skupinu členských států, rozší

řen na všechny členské státy. Rada rozhodla vyhovět žádosti Evropského parlamentu 

a rozšířila způsobilost DPH bez nároku na odpočet na všechny členské státy. 

Bydlení-
Komise navrhla, aby bydlení nebylo způsobilé.  Evropská rada navrhla umožnit, aby 

bydlení bylo v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj způsobilé pro ty členské

státy, jejichž HDP nepřesahuje 85 % průměru HDP EU, o čemž má na návrh Komise 

rozhodnout Rada a Evropský parlament. Rada na základě návrhu Komise proto do 

společného postoje vložila zvláštní ustanovení, které zohledňuje změny navržené

Evropským parlamentem v prvním čtení a stanovuje, že bydlení je způsobilé pro výše 

uvedené členské státy za určitých zvláštních podmínek (článek 7). 



9059/4/06 REV 4 ADD 1 mp/JFI/mlk,mj 4
DG G I CS

- Rozšíření oblasti působnosti cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

“.

Komise navrhla uzavřít výčet činností způsobilých pro financování z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj podle článku 5 (cíl Regionální konkurenceschopnost a zam

ěstnanost). Rada však rozhodla o rozšíření tohoto výčtu o jiné činnosti (včetně většiny 

činností navržených Evropským parlamentem) a o tom, že tento výčet činností není vy

čerpávající. Rada při tom nicméně zohlednila skutečnost, že členské státy jsou povinny 

zaměřit se na konkrétní priority spojené s Lisabonskou strategií, jistá zvýšená pozornost 

je proto zajištěna tímto takzvaným vyčleněním určitých kategorií výdajů, které bylo 

zavedeno uvedeným nařízením Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v návaznosti na p

říslušné doporučení Evropské rady.  Komise nebyla proti takovému zdůvodnění. 

Během podrobného čtení návrhu (červenec 2004 - květen 2006) byla provedena řada redak9.

čních změn, které měly objasnit text, vyřešit právně-lingvistické otázky a zajistit celkovou 

soudržnost uvedeného nařízení, jakož i soudržnost jednotlivých nařízení v rámci balíčku.  

Tyto redakční změny jsou v této poznámce uvedeny pouze v případě, že zohledňují změny 

Evropského parlamentu. 

Na plenárním zasedání dne 6. července 2005 přijal Evropský parlament 102 změn návrhu, vět10.

šina z nich byla zcela, zčásti nebo v zásadě zapracována do společného postoje Rady.
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Při právně-jazykové finalizaci znění společného postoje byly některé body odůvodnění a11.

články přečíslovány. Tento dokument se řídí číslováním použitým ve společném postoji, 

a proto se jeho číslování někdy liší od číslování používaného ve znění stanoviska Parlamentu 

a ve znění pozměněného návrhu.

Body odůvodnění

Rada pozměnila řadu bodů odůvodnění uvedených v návrhu Komise a přijala několik dalších, 12.

aby byly zohledněny úpravy a změny provedené v hlavní části nařízení. V této souvislosti 

Rada převzala zcela, zčásti nebo po přeformulování změny Evropského parlamentu č. 1, 3, 4, 

5, 7, 10, 11, 12, 14.

Hlava I - Všeobecná ustanovení (články 1 až 7)

Vedle zásadních změn uvedených v bodě 8 provedla Rada v rámci všeobecných ustanovení n13.

ěkolik změn, jejichž cílem je lepší identifikace zvláštních rysů intervence Evropského fondu 

pro regionální rozvoj v rámci uvedených tří cílů. Rada proto zavedla několik nových oblastí

intervence, včetně velké části oblastí navržených Evropským parlamentem. Oblasti intervence 

navržené Evropským parlamentem jsou uvedeny níže.

V článku 3 Rada převzala zcela změnu č. 20 a zčásti změnu č. 21 (vytváření sítí, spolupráce a 14.

výměna zkušeností) a změnu č. 22 (opatření zahrnují poskytování podpory a služeb podnik

ům, zejména malým a středním podnikům).

V článku 4 týkajícím se cíle Konvergence převzala Rada zcela změnu č. 29. 15.
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Rada rovněž převzala zčásti tyto změny: č. 25 (zavádění místních hospodářských struktur 

a vytváření a ochrana udržitelných pracovních míst), změny č. 27 a 28 (odkaz na Evropský

výzkumný prostor, partnerství veřejného a soukromého sektoru), č. 30 (místní rozvojové

iniciativy a podpora subjektů poskytujících místní služby zaměřené na vznik nových 

pracovních míst, v případech, kdy tato opatření nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) 

č…/…(ESF)), č. 117/32 (dodávky vody, vodní hospodářství a nakládání s odpady, investice 

do oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000), změna č. 34 byla převzata (prosazování

nových, udržitelnějších modelů cestovního ruchu) a její část byla do velké míry rozšířena 

Radou v čl. 4 odst. 6 a 7 (kultura), č. 38 (odkaz na odbornou přípravu).

Zatímco Rada nemohla po důkladném zvážení převzít změnu č. 40, Komise vložila prohlášení

do zápisu z jednání Rady týkající se problému veřejné bezpečnosti.

V článku 5 týkajícím se cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost převzala Rada 16.

zcela změny č. 44 (pružnost pro regiony postupně zařazované do financování), č. 53 a 60. 

Rada převzala zčásti nebo v zásadě tyto změny: č. 45 (zohlednění místních potřeb), č. 46 

(podpora průmyslového výzkumu a technologického rozvoje, malých a středních podniků), č. 

47 (zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování), č. 51 (odkaz na terciární vzd

ělávání a výzkumné ústavy), č. 112 (staré průmyslové areály, podpora infrastruktury spojené

s biodiverzitou a soustavou NATURA 2000, kultura a turismus), č. 59 (vývoj efektivních 

systémů pro hospodaření s energií), č. 63 (radiální spojení k hlavním železničním tratím), č. 

64 (tvorba akčních plánů pro velmi malé podniky a podniky zaměřené na řemeslnou výrobu). 

V článku 6 týkajícím se cíle Evropská územní spolupráce převzala Rada zcela změny č. 65 17.

a 67. 

Rada rovněž převzala zčásti nebo v zásadě tyto změny: č. 68 (podpora vazeb mezi městskými 

a venkovskými oblastmi), č. 72 (nevyčerpávající výčet), č. 74 (sucha), č. 80 (meziregionální

spolupráce, odkaz k článku 8), č. 82 (způsobilost výdajů na bydlení za určitých podmínek). 
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Kapitola II- Zvláštní ustanovení o zacházení v případech specifického územního charakteru (

články 8 až 11)

V této části společného postoje nebyly provedeny zásadní změny v porovnání s návrhem 18.

Komise. Hlavními jsou proto změny vycházející z návrhů Evropského parlamentu, zejména 

posílení městských oblastí. 

Změny Evropského parlamentu č. 83 (téměř všechny: udržitelný rozvoj měst, udržitelný růst, 

zlepšení městského rozměru atd.), č. 88 (odkaz ke Smlouvě), č. 84 (zvýšení mezní hodnoty), 

č. 89 a 90 (otevření výčtů v článcích 4 a 5) byly v uvedené kapitole provedeny zčásti nebo v 

zásadě. 

Kapitola III - Zvláštní ustanovení pro cíl „Evropská územní spolupráce“ (články 12 až 21)

Společný postoj Rady k této kapitole musel splnit zvláštní požadavek na zohlednění19.

odpovídajících ustanovení obecného nařízení. Úpravy a změny provedené v obecném nařízení

byly proto provedeny i v této kapitole.  Výsledkem tohoto přístupu byla většinou reformulace 

návrhu Komise (přičemž podstata návrhu zůstala často nezměněna) a řada změn Evropského 

parlamentu proto nebyla převzata, neboť tyto změny přestaly být po reformulaci relevantní.  

Změny č. 102 a 108 mohly být přesto zcela zapracovány do společného postoje. 
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IV. ZMĚNY EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ NEBYLY PŘEVZATY

Po důkladném zvážení a pečlivém přezkumu nebyla Rada schopna převzít změny Evropského 20.

parlamentu: č. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 

47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 

105, 106, 107, 109.

Některé z těchto změn nemohly být převzaty vzhledem k tomu, že nejsou slučitelné s na21.

řízením Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, například s ustanoveními týkajícími se zm

ěny názvu cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, tj. změny č. 16 a 19. V n

ěkterých jiných případech, například pokud jde o změny č. 18, 85 a 106, bylo znění p

řeformulováno takovým způsobem, že změna již nebyla pro dané znění vhodná. Pokud jde o 

změny č. 31, 36, 91 nebo 103, Rada je převzala horizontálním způsobem v rámci nařízení

Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti.  V jiných případech byla Rada toho názoru, že by zm

ěny příliš rozšířily oblast působnosti nařízení, například změny č. 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 

42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Změny č. 91 až 101 

nemohly být převzaty vzhledem k tomu, že obsah programu pro cíl „Evropská územní

spolupráce“ by se měl co nejvíce blížit obsahu operačních programů ostatních dvou cílů. 
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V. ZÁVĚR

Rada začlenila do společného postoje značný počet změn Evropského parlamentu, což plně22.

odpovídá cílům návrhu Komise.

Rada se v rámci celého společného postoje snažila o přiměřenou a proveditelnou rovnováhu 23.

mezi zájmy zainteresovaných stran a zájmy dalších zúčastněných subjektů. Celková vyvá

ženost společného postoje Rady byla přijata Komisí a potvrzena jednomyslně v rámci 

politické dohody dosažené v Radě dne 5. května 2006. 

___________________


