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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh je včasnou reakcí Evropské komise na požadavky spojené s rozhodnutím Rady 
Evropské unie ze dne 11. prosince 2008 schválit Plán evropské hospodářské obnovy 
obsahující konkrétní opatření, jejichž pomocí by řada odvětví – ať už patří do působnosti 
Společenství či do působnosti členských států – měla čelit hospodářské a finanční krizi, která 
evropské trhy postihuje od roku 2007.

Pokud jde o rozvoj venkova, Komise ve svém dokumentu navrhuje náležitě aktualizovat 
nařízení (ES) č. 1698/2005 tak, aby zohledňovalo kroky formulované v Plánu evropské 
hospodářské obnovy.
Především by všem členským státům měla být z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) uvolněna částka 1,5 miliardy EUR určená na rozšiřování širokopásmového 
připojení k internetu ve venkovských oblastech a účinnější řešení nových náročných úkolů 
vyplývajících z hodnocení, které bylo dokončeno v listopadu 2008 a posuzovalo střednědobou 
reformu společné zemědělské politiky z roku 2003 (změna klimatu, obnovitelné energie, 
vodní hospodářství, biologická rozmanitost). 
Zpravodaj dotčený návrh jako celek podporuje a domnívá, že jestliže budou zmíněná opatření 
zavedena rychle a promyšleně, budou jistě moci přispět ke zlepšení stavu národních 
ekonomik a k obnově důvěry spotřebitelů v existující systém.

Nicméně, vzhledem ke zjevné naléhavosti, která byla za těchto obtížných okolností hnací 
silou legislativní činnosti a plánování na úrovni Společenství, pokládá zpravodaj za nezbytné 
doplnit některé další prvky, díky nimž by se tyto naléhavé potřeby odrazily i v realizaci 
uvedených opatření v členských státech.

Účelem pozměňovacích návrhů je tedy zaručit, aby členské státy organizovaly vhodné 
informační akce zaměřené na jedné straně na regionální orgány, pokud jde o okamžité 
přizpůsobování příslušných plánů rozvoje venkova, a na druhé straně na případné příjemce 
a zainteresované strany, pokud jde o přidělování dalších finančních prostředků určených na 
projekty týkající se venkova. 
Mimoto pokládá zpravodaj za nezbytné zdůraznit požadavek maximalizovat možnosti výdajů 
v prvních letech, tedy požadavek vyjádřený Radou v souladu s cílem hospodářské obnovy na 
celém území Evropské unie, a v této souvislosti volá po přijetí postupů založených na 
zásadách urychlení a zjednodušení.
Nakonec, s cílem posílit transparentnost a informovanost, pokud jde o výsledky dosažené 
v letech 2009–2011, a zajistit nástroje vhodné ke koordinaci projektů širokopásmového 
připojení k internetu financovaných z EZFRV a ze strukturálních fondů žádá zpravodaj 
Evropskou komisi, aby do každoroční monitorovací zprávy, která má být vypracovávána 
v souvislosti s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, zařadila část věnovanou 
výhradně ověřování výsledků zmíněných činností.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Z požadavku naléhavosti realizace 
opatření vyplývá nutnost držet se zásad 
založených na urychlení a zjednodušení 
postupů, aby bylo zaručeno, že změny 
spojené s Plánem  evropské hospodářské 
obnovy vstoupí v platnost co nejdříve a 
budou účinně řešit současnou krizovou 
situaci.
Za tímto účelem musí být v členských 
státech zajištěno náležité šíření informací o 
opatřeních stanovených tímto nařízením, a 
to prostřednictvím cílených informačních 
kampaní zaměřených na regionální orgány 
a potenciální příjemce prostředků z fondů. 

Or. it

Odůvodnění

 Pozměňovací návrh uvádí mezi důvody přijímaného opatření naléhavost příslušných kroků, 
která vyžaduje, na jedné straně, patřičné a včasné informování případných příjemců o této 
nové iniciativě a, na straně druhé, použití urychlených a zjednodušených prováděcích 
postupů, a to i vzhledem k přísně vymezeným lhůtám, které opatření stanovuje.



PA\770265CS.doc 5/6 PE420.226v01-00

CS

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Členské státy zrevidují postupem podle 
čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický plán 
na základě přezkumu strategických směrů 
Společenství uvedených v článku 10.“

„1. Členské státy zrevidují postupem podle 
čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický plán 
na základě přezkumu strategických směrů 
Společenství uvedených v článku 10 a 
zajistí patřičné informování regionálních 
orgánů a potenciálních příjemců 
prostředků z fondů.“

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh převádí do právního předpisu první myšlenku předchozího 
pozměňovacího návrhu 1, který se týká odůvodnění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Revidované programy rozvoje venkova 
související s operacemi uvedenými v tomto 
odstavci se předkládají Komisi nejpozději 
do dne 30. června 2009.

Revidované programy rozvoje venkova 
související s operacemi uvedenými v 
tomto odstavci a vycházející ze zásad 
urychlení a zjednodušení, pokud jde o 
provádění opatření, se předkládají Komisi 
nejpozději do dne 30. června 2009.

Or. it

Odůvodnění

 Vzhledem k omezenému času, který mají členské státy ke změně svých národních plánů 
k dispozici, je nutné cíleně a včas rozšiřovat informace o nových normativních ustanoveních 
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a přijmout zrychlené a jednoduché postupy jak s ohledem na výdaje, tak i s ohledem na jejich 
vykazování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě o rozvoji venkova, kterou 
každoročně předkládá Evropská komise, je 
jedna část specificky věnována sledování 
operací souvisejících s prioritami 
uvedenými v čl. 16a písm. g).

Or. it

Odůvodnění

 Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést možnost průběžně ověřovat, zda je zrychlený 
postup, uplatňovaný při přidělování prostředků z fondů, náležitě dodržován i ve fázi výdajů. 
Účelem je zaručit maximální účinnost opatření a poskytnout nástroje k nezbytné koordinaci 
příslušných kroků s obdobnými činnostmi financovanými ze strukturálních fondů.
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