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Vysvětlivky k označení legislativních 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 poslanců Parlamentu pro zamítnutí nevo změnu společného 
postoje

*** Postup souhlasu 
 většina poslanců Parlamentu s výjimkou případů zmíněných v 
článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 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 poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

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

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti
(KOM (2004)0494 – C6-0000/2006 –2004/0166 (AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM (2004)0494)1,

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 161 odst. 2 
Smlouvy o ES (C6-0000/2006),

– s ohledem na čl. 75 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska ……..
(A6-0000/2006),

1. souhlasí s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Základní cíle Fondu soudržnosti

Fond soudržnosti byl vytvořen v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou v rámci přípravy 
Hospodářské a měnové unie. Aby se členské státy mohly podílet na Hospodářské a měnové 
unii, musely snížit schodek veřejného rozpočtu a mít pod kontrolou veřejný dluh. Avšak méně 
prosperující země musí rovněž výrazně investovat, aby dohnaly své rozvinutější sousedy a 
zvýšily svou schopnost růstu.

Fond soudržnosti byl vytvořen proto, aby umožnil nejméně prosperujícím zemím přiblížit se 
kritériím konvergence a zároveň nadále investovat do infrastruktur díky pomoci z tohoto 
fondu.

Čl. 161 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví: „Fond soudržnosti (...) poskytne finanční 
příspěvky na projekty ve sféře životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní 
infrastruktury“.

Cílem je tedy zřídit fond, který by doplňoval ostatní nástroje Společenství v oblasti 
regionálního rozvoje, v oblasti životního prostředí a dopravních infrastruktur společného 
zájmu, a tak podpořit hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

Na podporu z tohoto fondu mají nárok pouze členské státy, jejichž hrubý národní produkt 
(HNP) na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství a které zřídily programy s cílem 
splnit hospodářská kritéria konvergence stanovená v článku 104 Smlouvy o založení 
Evropského společenství

2. Úpravy nařízení, kterým se zřizuje Fond soudržnosti

Od rozšíření EU dne 1. května 2004 a do konce období 2000–2006 se Fond soudržnosti 
vztahuje na deset nových členských států, stejně jako na tři členské státy, které již předtím 
přijímaly pomoc z fondu Unie o 15 členských státech (Španělsko, Portugalsko, Řecko). Irsko 
od 1. ledna 2004 již není příjemcem pomoci a Španělsko již nebude splňovat kritéria 
způsobilosti pro Fond soudržnosti od 1. ledna 2007.

Návrh Komise je dobře přizpůsoben potřebám rozšířené Unie s větší nerovnoměrnosti mezi 
členskými státy a regiony a klade si za cíl posilovat solidaritu a hospodářskou a sociální 
soudržnost. Díky pomoci tohoto fondu budou moci i méně rozvinuté regiony splnit cíle 
„konvergence“.

Nicméně, během rozprav v Parlamentu a jednání s dalšími orgány byly provedeny podstatné 
změny tohoto nařízení.
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Zvýšení finančního rozpočtu Fondu soudržnosti z 18 miliard (v období let 2000–2006) na 61 
588 243 811 eur (58 308 243 811 eur + 3 250 000 000 eur pro přechodnou a specifickou 
podporu uvedenou v čl. 7a odst. 3 – čl. 16 písm. c) a d) obecného nařízení je důležité 
vzhledem k tomu, že Fond soudržnosti bude využívat více než polovina členských států.
Rozšíření pole působnosti Fondu soudržnosti je v souladu s odpovídajícími ustanoveními 
Smlouvy a s prioritami, o nichž bylo rozhodnuto v Lisabonu, a zapadá i do perspektivy 
udržitelného rozvoje z Göteborgu. Umožní to odpovědět na významné finanční potřeby 
členských států – příjemců pomoci v oblastech ochrany životního prostředí a dopravy.
Rozdělení financování Společenství mezi způsobilá odvětví životního prostředí a dopravy 
musí být vyvážené.

Fond soudržnosti bude nadále přednostně zasahovat v oblasti transevropských dopravních sítí 
a podporovat zejména projekty evropského zájmu a infrastruktury spojené s životním 
prostředím. Nařízení zavádí novinku spočívající v tom, že v souladu s Göteborskými 
prioritami Fond soudržnosti hodlá více přispívat k udržitelnému rozvoji. Může tak od 
nynějška financovat projekty v oblasti dopravy i nad rámec transevropských sítí, týkající se 
železnic, říčních a námořních plavebních cest, multimodální dopravní programy, udržitelnou 
městskou dopravu, a v oblastech podpory udržitelného rozvoje s rozměrem životního 
prostředí, jako jsou klíčové oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů.

Na období 2007–2013 v případě infrastruktur spojených s dopravou a s životním prostředím 
budou Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj (FEDER) řízeny systémem 
jednotného plánování, na podporu jejich vzájemné synergie. Nicméně velké projekty, jejichž 
celkové náklady přesahují 25 milionů eur pro životní prostředí a 50 milionů eur pro další 
oblasti budou přijímány samostatně Komisí, ale budou řízeny v rámci souvisejících programů.

Evropský parlament předložil několik návrhů, které přispěly k obohacení znění nařízení tím, 
že kladly důraz na životní prostředí,velké téma postižených osob, na zjednodušení postupů a 
transparentnosti,  posílení úlohy regionálních aktérů a projevil úmysl zavést „prémiový 
systém“. Jako zpravodaj lituji, že Rada nepovažovala za vhodné některé z těchto návrhů 
přijmout. 

Zejména, co se týče postižených osob, navrhl Parlament zařadit do znění článku 2 týkajícího 
se oblasti použití nařízení, zvláštní odkaz na postižené. Rada tento návrh odmítla a raději 
začlenila jedinou zmínku do článku 14 obecného nařízení.

Přes zjednodušení, decentralizaci a strategičtější plánování bych si jako zpravodaj přál 
vypracovat seznam orientačních priorit ve fázi plánování, vypracované Komisí, pro kvalitu a 
hodnocení výsledků projektu, i pro účinné využívání finančních prostředků Společenství.
Navrhl bych rovněž zavedení „prémiového systému“ ve formě „rezervy Společenství v oblasti 
kvality a účinnosti“, která se pro období let 2000–2006 předpokládá pouze pro strukturální 
fondy (články 20, 48, 49 návrhu obecného nařízení). Vzhledem k tomu, že účel Fondu 
soudržnosti se liší od účelu strukturálních fondů, které mají nahradit příslušné vnitrostátní 
výdaje a podpořit projekty v členských státech, které jsou příjemci, bez vnitřních rozdílů mezi 
regiony, má Fond soudržnosti nesmírnou důležitost pro období let 2007–2013, neboť v 
důsledku rozšíření jej bude využívat více než polovina členských států. Kromě toho je 
finanční podpora Společenství ve srovnání s uplynulým obdobím trojnásobná. Je tedy 
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důležité, aby byl příspěvek z Fondu soudržnosti k provádění ekonomické a sociální 
soudržnosti správně zhodnocen a aby byly náležitě oceněn pokroky dosažené 
nejvýkonnějšími členskými státy. Bohužel Rada nepovažovala za vhodné tyto návrhy 
přijmout.

Jako zpravodaj jsem byl nakloněn zavedení automatického uvolňování (pravidlo N+2) Fondu 
soudržnosti; kdyby byl Fond soudržnosti podroben stejným pravidlům jako fondy FEDER a 
ESF, umožnilo by to rychlé využívání jeho prostředků. Zkušenost současného období ukázala, 
že toto pravidlo by umožnilo dosáhnout účinné disciplíny na úrovni pečlivé a přesné přípravy 
projektů a řízení Strukturálních fondů. Rada se nicméně rozhodla použít po přechodné 
období pravidla N+3 s ohledem na obtíže při řízení velkých projektů.

Na závěr je důležité zdůraznit, že nařízení o zřízení Fondu soudržnosti musí vstoupit v 
platnost včas, aby v rámci nové fáze plánování, mohly být nové projety funkční od 1. ledna 
2007.


