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Symboly parlamentních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů – pro schválení společného postoje
většina všech členů Parlamentu – pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech členů Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v čl. 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a čl. 7 Smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů – pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu – pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů – pro schválení společného textu

(Typ postupu záleží na právním základě navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je měněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění textu normální kurzívou je upozornění pro příslušné 
útvary na části legislativního textu, kde jsou navrhovány opravy. Účelem je 
napomoci přípravě konečného textu (jde např. o zjevné chyby či zjevná 
opomenutí v dané jazykové verzi). Navrhované opravy podléhají souhlasu 
dotyčných útvarů.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0495)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 162 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, na jejichž základě 
Komise předložila tento návrh Parlamentu (C6-0089/2004),

– s ohledem na čl. 160 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 51 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova, Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2005),

1. schvaluje návrh Komise ve znění přijatých pozměňovacích návrhů;

2. žádá Komisi, aby věc znovu přednesla Parlamentu, bude-li mít v úmyslu návrh podstatně 
změnit nebo nahradit jiným textem;

3. ukládá svému předsedovi, aby jeho stanovisko předal Radě a Komisi.

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
nový bod odůvodnění 3a

(3a) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby v žádné etapě činnosti 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
dalších strukturálních fondů nedocházelo 
k diskriminaci na základě pohlaví, rasy či 
etnického původu, náboženství nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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či sexuální orientace, a to zejména pokud 
jde o přístup k těmto fondům.

Pozměňovací návrh 2
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, sociálně 
ekonomickými a environmentálními 
účastníky, a zejména regionálními a 
místními orgány.

Odůvodnění

Aktéři na poli životního prostředí musejí být do procesu plně zapojeni stejně jako účastníci 
z oblasti sociální a ekonomické.

Pozměňovací návrh 3
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 a 
cíle 2 “pomoc v postižených městských 
oblastech” uvedených 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, včetně 
úrovně investic do udržitelného rozvoje 
měst, pomocí plného začlenění opatření v 
této oblasti do operačních programů 
spolufinancovaných Evropským fondem 
pro regionální rozvoj.

Odůvodnění

Městskou dimenzi lze posílit jedině v případě, že bude zajištěna dostatečná úroveň investic do 
udržitelného rozvoje městských oblastí.
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Pozměňovací návrh 4
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 
obtíže některých ostrovů, horských oblastí 
a řídce osídlených oblastí, jejichž 
geografické umístění zpomaluje jejich 
rozvoj.

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

Odůvodnění

Přídavné jméno „některých“ by mělo být vypuštěno, aby byl text v souladu s čl. III-220 
Ústavní smlouvy.

Pozměňovací návrh 5
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, v souvislosti se strategií 
Evropské unie pro dlouhodobě udržitelný 
rozvoj, pomocí snižování regionálních 
rozdílů a podpory strukturálního rozvoje a 
změn regionálního hospodářství, včetně 
konverze upadajících průmyslových 
regionů.

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména potřebu posílení 
konkurenceschopnosti a inovací, vytváření 
udržitelných pracovních míst a podpory 
růstu beroucího ohled na životní 
prostředí.

Při této činnosti Evropský fond pro 
regionální rozvoj upřednostňuje priority 
Společenství, zejména
a) potřebu posílení konkurenceschopnosti a 
inovací, vytváření udržitelných pracovních 
míst, podpory začlenění lidí do společnosti 
a rovnosti mužů a žen a potřebu zlepšovat 
životní prostředí uplatňováním 
environmentálního práva Společenství;
b) potřebu odstraňovat překážky, které 
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brání zdravotně postiženým v přístupu ke 
zboží a službám a v přístupu do 
zastavěných oblastí, tím, že bezbariérový 
přístup bude jednou z podmínek 
financování jakéhokoli projektu 
z příslušných fondů.

Pozměňovací návrh 6
čl. 3 odst. 2 písm. a)

a) produktivních investic; a) produktivních investic v souladu 
s prioritami uvedenými v článku 2;

Odůvodnění

Jde o jasnější vymezení termínu „produktivní investice“.

Pozměňovací návrh 7
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 včetně 
služeb podnikům, vytváření a rozvoje 
finančních nástrojů, jako jsou například 
fondy rizikového kapitálu, úvěrové a 
záruční fondy a dotace na úrok, místních 
služeb a společných místních iniciativ, sítí 
vazeb a spolupráce mezi regiony, městy a 
příslušnými zúčastněnými stranami 
v oblasti sociální, ekonomické a životního 
prostředí;

Odůvodnění

Územní spolupráce by neměla být omezena jen na výměnu informací. Měla by se naopak 
zintenzívnit.

Pozměňovací návrh 8
úvodní odstavec článku 4

V rámci cíle ,,konvergence” Evropský fond 
pro regionální rozvoj soustředí svoji pomoc 
na podporu udržitelného integrovaného 
regionálního a místního hospodářského 

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

hospodářského rozvoje pomocí mobilizace 
a posílení endogenní kapacity 
prostřednictvím programů, které mají za cíl 
modernizaci a diversifikaci regionálních 
hospodářských struktur, zejména v těchto 
oblastech:

Pozměňovací návrh 9
čl. 4 odst. 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 investic 
souvisejících se zpracováním odpadů, 
hospodařením s vodou a kvalitou vody, 
zpracováním komunálních odpadních vod 
a kvalitou ovzduší, integrovanou prevencí 
a kontrolou znečištění ovzduší, nápravou a 
obnovou kontaminovaných zařízení a 
půdy, podporou biodiverzity a ochrany 
přírody, udržitelným využíváním 
přírodních zdrojů, pomocí malým a 
středním podnikům při prosazování 
udržitelných výrobních postupů zaváděním 
ekonomicky efektivních ekologických 
systémů řízení a přijímáním a používáním 
technologií zabraňujících znečišťování;

Odůvodnění

Cílem je podpořit uplatňování rámcové směrnice o vodě, odstranit škody na životním 
prostředí a podpořit udržitelné využívání přírodních zdrojů (včetně opatření na omezení 
produkce odpadů, na podporu energetické efektivity atd.).

Pozměňovací návrh 10
čl. 4 odst. 5

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a obnovy 
kulturního dědictví podporujícího 
hospodářský rozvoj, pomoci pro zlepšení 
nabídky turistických služeb 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;

5) cestovní ruch, včetně propagace 
přírodního a kulturního bohatství jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu, ochrany a obnovy 
hmotného a kulturního dědictví 
podporujícího hospodářský rozvoj, pomoci 
pro zlepšení nabídky turistických služeb 
prostřednictvím nových služeb s vyšší 
přidanou hodnotou;
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Odůvodnění

Návrh přidává ohled na hmotné dědictví (včetně přírodního).

Pozměňovací návrh 11
čl. 4, nový odst. 10a

10a) veřejná bezpečnost, včetně investic 
do infrastruktury a technologií, jejichž 
účelem je zlepšit územní dohled, 
předcházet pronikání organizovaného 
zločinu do ekonomiky a šířit kulturu 
právnosti.

Odůvodnění

Organizovaný zločin je jednou z hlavních příčin ochromení rozvoje některých evropských 
regionů.

Pozměňovací návrh 12
čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) stimulace investic do obnovy 
kontaminovaných zařízení a půdy a 
podpora rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 
přispívající k udržitelnému 
hospodářskému rozvoji a diverzifikaci 
venkovských oblastí;

a) stimulace investic do obnovy 
kontaminovaných zařízení a půdy a 
podpora rozvoje infrastruktury spojené s 
biodiverzitou a programem Natura 2000 
přispívající k udržitelnému rozvoji a 
diverzifikaci venkovských oblastí; činnosti 
by měly být zaměřeny mimo jiné na
- cestovní ruch, včetně propagace 
přírodních a kulturních hodnot jako 
potenciálu pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu;
- pomoc se zlepšováním nabídky služeb 
cestovního ruchu zaváděním nových 
služeb s vysokou přidanou hodnotou;
- podporu hospodářského rozvoje 
prostřednictvím ochrany a zkvalitňování 
kulturního dědictví.

Odůvodnění
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Investice do biodiverzity a programu Natura 2000 nesouvisí pouze s přímými ekonomickými 
přínosy. Cestovní ruch a propagace přírodních a kulturních hodnot hrají důležitou roli při 
vytváření konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Tento předpoklad, který je 
v současné etapě činnosti strukturálních fondů přijímán, již vede k úspěšnému dosahování 
cílů.

Pozměňovací návrh 13
čl. 5 odst. 2 písm. c)

c) podpora čisté veřejné dopravy; c) podpora ekologicky šetrné veřejné 
dopravy;

Pozměňovací návrh 14
čl. 5 odst. 3 písm. a)

a) posilování sekundárních sítí 
zlepšováním spojení k dopravním sítím 
TEN, regionálním železničním uzlům, 
letištím a přístavům, nebo kombinovaným 
dopravním platformám, poskytováním 
radiálních spojení k hlavním železničním 
tratím a podporou regionálních a místních 
vnitrozemních vodních cest;

a) posilování sekundárních sítí 
zlepšováním spojení k dopravním sítím 
TEN, regionálním železničním uzlům, 
letištím a přístavům, nebo kombinovaným 
dopravním platformám, poskytováním 
radiálních spojení k hlavním železničním 
tratím a podporou regionálních a místních 
vnitrozemních vodních cest, kabotáže, 
námořního spojení s menšími ostrovy a 
příčných leteckých spojů mezi letišti první 
a druhé třídy;

Odůvodnění

Účelem je, aby nebyly zanedbávány určité typy námořních a leteckých tras v okrajových 
přímořských oblastech Evropy.

Pozměňovací návrh 15
čl. 6 odst. 1 úvodní pododstavec

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

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

Pozměňovací návrh 16
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čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí;

b) podporou ochrany a společného řízení 
životního prostředí a předcházení rizikům;

Odůvodnění

Předcházení přírodním rizikům má zřejmý přeshraniční rozměr, a proto by mělo patřit 
k oblastem, které podporuje Evropský fond pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 17
čl. 6 odst. 2 písm. b)

b) zlepšení dostupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu 
k národním a nadnárodním sítím a 
platformám, zvýšení interoperability 
národních a regionálních systémů a 
podpora vyspělých komunikačních a 
informačních technologií;

b) zlepšení dostupnosti, včetně investic do 
přeshraničních částí transevropských sítí, 
zlepšení místního a regionálního přístupu 
k národním a nadnárodním sítím a 
platformám, zvýšení interoperability 
národních a regionálních systémů, 
zřizování a rozvoj námořních dálnic a 
podpora vyspělých komunikačních a 
informačních technologií;

Odůvodnění

Námořní dálnice jsou jedním z klíčových prvků evropské dopravní strategie a jejich podporou 
lze zásadním způsobem omezit přetížení silnic a znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh 18
čl. 6 odst. 2 písm. c)

c) prevence rizik, včetně podpory námořní 
bezpečnosti a ochrany proti povodním, 
znečištění mořských a vnitrozemských 
vod, prevence a ochrany proti erozi, 
zemětřesení a lavinám. Programy mohou 
zahrnovat poskytování zařízení a rozvoj 
infrastruktury, sestavování a provádění 
nadnárodních plánů pomoci, systémy 
mapování obecných rizik a rozvoj 
obecných nástrojů pro studium, prevenci, 
sledování a kontrolu přírodních a 
technologických rizik;

c) prevence rizik, včetně podpory námořní 
bezpečnosti a ochrany proti povodním,
změně klimatu, znečištění mořských a 
vnitrozemských vod, prevence a ochrany 
proti erozi, zemětřesení, sopečným 
výbuchům, lavinám, lesním požárům a 
desertifikaci půdy. Programy mohou 
zahrnovat poskytování zařízení a rozvoj 
infrastruktury, sestavování a provádění 
nadnárodních plánů pomoci, systémy 
mapování obecných rizik a rozvoj 
obecných nástrojů pro studium, prevenci, 
sledování a kontrolu přírodních a 
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technologických rizik;

Pozměňovací návrh 19
čl. 6 odst. 2 nové písmeno da)

da) ochrana a zkvalitňování přírodního a 
hmotného kulturního dědictví 
v souvislosti s udržitelným hospodářským 
rozvojem.

Odůvodnění

Tato oblast činnosti jednoduše není omezena na místní či regionální úroveň. Existují příklady 
jasně dokládající, že přeshraniční spolupráce při řešení problémů a sdílení osvědčených 
postupů představují podstatnou přidanou hodnotu na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 20
čl. 6 odst. 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 se 
zaměřením na témata uvedená v čl. 5 
odst. 1, čl. 5 odst. 2 a článcích 8, 9, 10 a 
11, včetně programů pro sítě spolupráce 
zahrnujících celé Společenství a akcí 
týkající se studií, shromažďování údajů, 
pozorování a analýz rozvojových trendů ve 
Společenství.

Odůvodnění

Tato spolupráce by neměla být omezena na čistě městské oblast. Musí naopak zahrnovat 
venkovské oblasti, regiony závislé na rybolovu a oblasti s nepříznivými přírodními 
podmínkami.

Pozměňovací návrh 21
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 

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

rozvoj podporuje rozvoj účastnických, 
integrovaných strategií pro posílení 
udržitelného rozvoje a pro řešení velkého 
množství hospodářských, ekologických a 
sociálních problémů v městských 
aglomeracích.

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 inovací a znalostní ekonomiky, 
podnikavosti, místní zaměstnanosti a 
místního rozvoje nebo s poskytováním 
služeb obyvatelstvu podle měnící se 
demografické struktury.

Odůvodnění

Města hrají rozhodující úlohu v regionálním rozvoji. V zájmu účinnosti politiky soudržnosti a 
jejího příspěvku k plnění cílů Lisabonské strategie a vrcholné schůzky v Göteborgu je proto 
důležité, aby bylo strukturální financování výslovněji zaměřeno na potřeby měst. Toho lze 
dosáhnout pomocí aktivit v oblasti udržitelného rozvoje měst, které by měly zahrnovat, ale 
zároveň přesahovat, samotná urbanizační opatření.

Pozměňovací návrh 22
čl. 8 odst. 2

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) 
č. (…) se financování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) o 
Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
10 % dané priority.

2. Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) 
č. (…) se financování z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj určené na opatření 
spadající do cíle ,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. (…) o 
Evropském sociálním fondu zvyšuje na 
20 % dané priority.

Odůvodnění

Na základě příznivých zkušeností s iniciativou URBAN Evropského společenství by měl 
Evropský fond pro regionální rozvoj dostat možnost financovat až 20 % nákladů na opatření 
financovatelná ze strukturálních fondů realizovaná v městských oblastech. Města tak budou 
moci pružněji definovat vhodná opatření na řešení místních problémů.



PR\558373CS.doc 15/19 PE 355.499v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 23
čl. 9 odst. 3

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

Členské státy a regiony zajistí, v rámci 
operačních programů podle čl. 36 
nařízení Rady (ES) (.....), vzájemné 
doplňování a soudržnost, v souladu 
s koordinačními opatřeními podle čl. 25 
odst. 4 písm. c) zmíněného nařízení, mezi 
akcemi spolufinancovanými Evropským 
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 a 
regiony 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. Kromě toho by 
mělo být přijato opatření pro průběžné a 
následné kontroly s cílem monitorovat 
vzájemné doplňování a soudržnost.

Odůvodnění

Hlavním cílem návrhu je zajistit, aby oba fondy fungovaly soudržně a vzájemně se doplňovaly. 
Odkaz na členské státy a regiony bude konzistentní se začátkem odstavce, kde se zmiňují jak 
členské státy, tak regiony.

Pozměňovací návrh 24
čl. 12 odst. 6 nové písmeno ea)

ea) popis úprav stanovených každým 
členským státem, který společně předkládá 
operační program v souladu s čl. 10 
nařízení Rady (ES) č. (...), pro zapojení 
regionální a místní samosprávy v průběhu 
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přípravné fáze a dalších etap realizace 
programu;

Odůvodnění

Pro účely cíle „evropská územní spolupráce“ je důležité, aby členské státy uplatňovaly 
pravidla partnerství. Proto by měla Komise stanovit, že jednou z podmínek přijatelnosti 
návrhů operačních programů bude, že členské státy uvedou, jak hodlají tato pravidla uplatnit.

Pozměňovací návrh 25
čl. 14 odst. 3

3. Každý členský stát, který se účastní 
operačního programu, jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru uvedeného 
v článku 64 nařízení (ES) č. (…).

3. Každý členský stát, který se účastní 
operačního programu, jmenuje zástupce do 
monitorovacího výboru uvedeného 
v článku 64 nařízení (ES) č. (…) a bude 
usilovat o vhodné zastoupení příslušné 
regionální či místní samosprávy.

Odůvodnění

Ze zásad partnerství a subsidiarity vyplývá, že členské státy musí orgánům místní či 
regionální samosprávy umožnit řádné zastoupení v monitorovacích výborech.



PR\558373CS.doc 17/19 PE 355.499v01-00
Externí překlad

CS

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Evropský fond pro regionální rozvoj, který byl založen v roce 1975 po prvním rozšíření Unie, 
přispívá k „odstraňování hlavních regionálních rozdílů“ (čl. 160 Smlouvy o ES).

Povinnost solidarity v Evropě má zjevně ústřední význam pro proces budování Unie. Lze 
konstatovat, že kdyby Evropská unie byla pouhou zónou volného obchodu, politika 
soudržnosti by mohla sloužit jedině k přerozdělování prostředků ve prospěch méně 
rozvinutých regionů nebo zemí za účelem vyrovnávání rozdílů v příjmech. Unie má ale jiné 
ambice: je to nejen projekt sociální a ekonomický, ale také politický. V důsledku toho se 
politika soudržnosti užívá jako nástroj podpory takového modelu rozvoje, ve kterém připadá 
aktivní úloha solidaritě a spolupráci.1.

Nejnovější rozšíření Unie vedlo k nebývalému zostření regionálních rozdílů. Tváří v tvář 
úkolům, které z toho vyplývají, Komise vypracovala nové nařízení o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj. Smyslem je racionalizovat cíle fondu a přizpůsobit je hlavním principům 
Lisabonské strategie a vrcholné schůzky v Göteborgu.

Evropský fond pro regionální rozvoj se bude podílet na financování tří nových cílů.

Regiony, jejichž rozvoj zaostává, tak budou spadat pod cíl „konvergence“, který počítá 
s širokým rozsahem podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ta regionům umožní 
čerpat z vlastních zdrojů a modernizovat je, a díky tomu se vydat cestou dlouhodobě 
udržitelného rozvoje (článek 4).

Cíl „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je zaměřen na tři hlavní principy, 
konkrétně na inovace a znalostní ekonomiku, životní prostředí a předcházení rizikům a na 
přístup k dopravním službám a informačním a komunikačním technologiím.

Cíl „evropská územní spolupráce“, který byl podnícen úspěšností iniciativy Společenství 
nazvané INTERREG III, lze rozdělit na tři složky: přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci a vytváření sítí vazeb mezi regiony. Tyto složky zahrnují seznam aktivit
vycházejících z hlavních zásad Lisabonské strategie a vrcholné schůzky v Göteborgu.

Nařízení navíc obsahuje specifická ustanovení, která berou v potaz zvláštní aspekty některých 
území (články 8, 9, 10 a 11):

Pokud jde o městský rozměr (článek 8), 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“. V důsledku 
toho jsou opatření zaměřená na městské oblasti zahrnuta do operačních programů 
financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a neexistují již specifické programy 
typu iniciativy Společenství pod názvem URBAN.

  
1 Viz Jouen, M., Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg, in Notre Europe.
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Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj může být využívána také ve venkovských 
oblastech a oblastech závislých na rybolovu (článek 9), a to za účelem posílení ekonomické 
diverzifikace. Úkolem členských států a regionů bude vytvořit soudržný a komplementární 
vztah mezi opatřeními spolufinancovanými Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 
venkova či Evropským fondem pro rybolov a programy spolufinancovanými Evropským 
fondem pro regionální rozvoj.

V souladu s cílem „konkurenceschopnost“ bude Evropský fond pro regionální rozvoj 
podporovat také regionální programy v oblastech s přírodním znevýhodněním (článek 10). 

Konečně nejvzdálenější regiony (článek 11) budou způsobilé pro specifickou finanční 
podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj bez ohledu na to, zda spadají do působnosti 
cíle „konvergence“.

Věcné připomínky

Zpravodaj se domnívá, že návrh nařízení předložený Komisí uvádí v účinnou rovnováhu cíle 
politiky soudržnosti a priority Lisabonské strategie a vrcholné schůzky v Göteborgu, totiž 
konkurenceschopnost, zaměstnanost a společenskou integraci, ochranu životního prostředí a 
předcházení rizikům a ekonomiku založenou na poznání.

Zpravodaj konstatuje, že návrh obsahuje rozumné alternativy, což lze doložit například těmito 
skutečnostmi:
- opatření v oblasti výzkumu a inovací budou považována za priority pro účely cíle 

„konvergence“ i cíle „konkurenceschopnost a zaměstnanost“;
- pozornost se zaměří na otázky udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím cílených opatření 

ve vztahu k životnímu prostředí, dopravě, energetice a prevenci a kontrole přírodních rizik;
- cíl „konkurenceschopnost a zaměstnanost“ bere v úvahu problémy dostupnosti;
- územní spolupráce je povýšena na úroveň samostatného třetího cíle a, co je zvláště důležité, 

hranice na moři budou uznány pro účely přeshraniční spolupráce.

Zpravodaj dále vítá větší důraz na určité základní zásady politiky soudržnosti, jako je 
soustředění pomoci, doplňkovost a partnerství.

Považuje nicméně za nutné provést některé změny, konkrétně v těchto oblastech:

• Zásada rovných příležitostí a zákazu diskriminace
Zásadu rovných příležitostí a zákazu diskriminace je důležité zmínit v souvislosti 
s přístupem k Evropskému fondu pro regionální rozvoj a obecněji ke všem 
strukturálním fondům (pozm. návrh 1).

• Lidé se zdravotním postižením
Existuje dohoda na tom, že Evropský fond pro regionální rozvoj by měl být jedním 
z primárních prostředků k omezení společenského vyloučení lidí s postižením ve 
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všech aspektech života. Z tohoto důvodu a také aby doplnil výše uvedený odkaz na 
zákaz diskriminace, zpravodaj navrhuje pozměnit účel Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (článek 2) přidáním výslovného závazku k odstraňování překážek, 
kterým jsou vystaveni lidé s postižením (pozm. návrh 5).

• Životní prostředí a kulturní dědictví
Zpravodaj vítá zmínku o podpoře biodiverzity a rozvoje infrastruktury v souvislosti 
s programem Natura 2000. Zároveň však považuje za nezbytné předložit dodatečné 
návrhy zaměřené na ochranu a zkvalitňování životního prostředí (pozm. návrhy 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18 a 21) a kulturního dědictví (pozm. návrhy 12 a 19) v kontextu Komisí 
nastíněného udržitelného rozvoje.
Zpravodaj dále soudí, že při řízení činností podporovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj by měli mít účastníci působící na poli životního prostředí stejné 
postavení jako jiní územní a sociálně ekonomičtí aktéři (pozm. návrh 2).

• Městský rozměr
Prostředky vyčleněné na městský rozměr jsou sice větší než u dřívější iniciativy 
URBAN, zpravodaj se však přesto domnívá, že podpora městských oblastí by měla být 
ještě účinnější. Proto navrhuje tyto změny:

o zvýšení maximálního podílu Evropského fondu pro regionální rozvoj na 
financování opatření podporovaných ze strukturálního fondů v městských 
oblastech (pozm. návrh 22),

o zajištění dostatečné míry investic do politik podporujících udržitelný rozvoj 
měst (pozm. návrh 3),

o větší zapojení místní samosprávy do přípravy celostátních strategických rámců 
– tak, aby byla dodržena zásada partnerství.

• Bezpečnost
Pokud jde o cíl „konvergence“, zpravodaj se domnívá, že mezi záměry uvedenými 
v článku 4 by měla být zmíněna také veřejná bezpečnost, tedy záruka, že do 
hospodářství včetně postupů financování ze strukturálních fondů nebude pronikat 
organizovaný zločin (pozm. návrh 11).

• Lodní doprava
Zpravodaj soudí, že oblast působnosti cílů „konkurenceschopnost“ a „územní 
spolupráce“ by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala i lodní dopravu se zvláštním 
zaměřením na námořní dálnice (pozm. návrhy 14 a 17).
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