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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 hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
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 hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

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

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
Evropském fondu regionálního rozvoje
(00000/2006 – C6-0000/0000 –2004/0167 (COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (00000/2006 – C6-0000/0000),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2004)0495)2,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro regionální rozvoj
(A6-0000/2006),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie;

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

  
1 Texty přijaté 6. 7. 2005, P6_TA(2005)0279.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V prvním čtení přijal Evropský parlament mnoho důležitých pozměňovacích návrhů k 
původnímu návrhu Komise, jehož cílem je přijetí právních předpisů upravujících strukturální 
fondy a zvláště Evropský fond regionálního rozvoje a vyhovět tak potřebám značně 
pozměněné Unie.
Během posledního programového období a nyní v rámci rozšířené Unie jsme si všichni 
uvědomili, že roste význam ochrany životního prostředí při zajišťování hospodářského růstu, 
význam zlepšování bezbariérového přístupu do zařízení financovaných z veřejných zdrojů, 
zajištění rovného zacházení a odstranění veškerých způsobů diskriminace. Udržitelný rozvoj 
lze realizovat, jen pokud je založen na dodržování těchto základních zásad.

Je-li pravdou, že během následujícího programového období musí být vynaložena mimořádná 
snaha, aby bylo většímu množství znevýhodněných a zaostalých regionů umožněno dohnat 
vyspělejší regiony, Váš zpravodaj horlivě vyjádřil přání vyhnout se – pokud je to možné –
diskriminačním opatřením, která by zvýhodňovala tu či onu skupinu členských států. Toto 
bylo a zůstává hlavním bodem, který Parlament obhajuje při jednáních s Radou, a výbor s 
určitým uspokojením zaznamenal, že společný postoj byl náležitě upraven.

Samozřejmě bych si odporoval, kdybych předstíral, že jsem zcela spokojený. Přes to, jaké 
byly vynaloženy náklady na rozšíření, přes zvýšený počet méně rozvinutých regionů a 
zvýšené úsilí, které musí být vynaloženo, mají-li naše strukturální politiky uspět, disponujeme 
prostředky, které jsou o 0,04 % nižší, než Evropská komise s podporou Evropského 
parlamentu navrhovala. Jednání o finančním výhledu a interinstitucionální dohodě byla 
obtížná, a pokud by se protáhla, a tím způsobila prodlení při přípravě dalšího programového 
období, mělo by být zdůrazněno, že to nebyla chyba Parlamentu. Naše požadavky jsou 
navzájem v souladu a při jednáních s předsednictvím i s Evropskou komisí jsme ochotni 
spolupracovat. Právě tato vůle spolupracovat vedla k úspěchu, jehož jsme dosáhli. Nemenším 
úspěchem bylo, že jsme dosáhli podstatného nárůstu finančních prostředků určených na 
územní soudržnost, což je úkol, jenž v kontextu rozšíření nabývá maximální závažnosti.

Jak jsem při mnoha příležitostech argumentoval, v době rozpočtové kázně je důležité 
neplýtvat energií a soustředit se na daný úkol. Z tohoto důvodu podporuji názor Evropské 
komise, že úsilí dosáhnout konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni by se 
mělo zaměřit na tři priority, které jsou uvedeny v návrhu Komise. S určitou dávkou 
sebedůvěry jsem schopen tvrdit, že díky našim krokům zůstává tento cíl ústředním prvkem 
regionální politiky a že v souladu se záměry Parlamentu bude těmto prioritám vyhrazen 
vysoký podíl dostupných zdrojů.

Parlament však nebyl úspěšný pouze v tom, že docílil změn nezbytných pro ochranu 
životního prostředí a v dalších výše uvedených bodech. Bylo jej vidět i v oblastech 
spolupráce, kde je na základě obecného nařízení plánováno větší zapojení občanské 
společnosti a nevládních organizací. Předmětem prohlášení Komise bude otázka bezpečnosti a 
ochrany, která má značný význam při zamezování případům proniknutí do našich fondů nebo 
jejich zneužití organizovaným zločinem.
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Vzhledem k úspěšným jednáním, která byla krátce popsána výše, Váš zpravodaj neváhá a 
doporučuje, aby společný postoj Rady byl schválen beze změny.


