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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem podpory harmonického 
rozvoje území Unie na různých úrovních 
by měl EFRR v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce (Interreg) podporovat 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci 
nejvzdálenějších regionů a meziregionální 
spolupráci.

(3) Za účelem podpory harmonického 
rozvoje území Unie na různých úrovních 
by měl EFRR v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce (Interreg) podporovat 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci 
nejvzdálenějších regionů a meziregionální 
spolupráci, a to i v oblasti kultury a 
tvořivosti se zvláštním zaměřením 
na posílení lidských dovedností 
a schopností, které jsou hlavními faktory 
umožňujícími hospodářský a sociální 
rozvoj, přičemž je třeba náležitě zohlednit 
také programy odborné přípravy, které 
mohou vyžadovat další financování.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cílem složky přeshraniční 
spolupráce by mělo být řešení společných 
výzev, které byly společně identifikovány 
v příhraničních regionech, a zužitkování 
nevyužitého růstového potenciálu v 
příhraničních oblastech, který dokládá 
sdělení Komise „Podpora růstu a 
soudržnosti v příhraničních regionech 
EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních 
regionech“). Přeshraniční složka by se tak 
měla omezit na spolupráci na pozemních 
hranicích a přeshraniční spolupráce na 

(4) Cílem složky přeshraniční 
spolupráce by mělo být řešení společných 
výzev, včetně kulturních rozdílů a 
jazykových překážek, které byly společně 
identifikovány v příhraničních regionech,
neboť tyto faktory mohou bránit v 
integraci, omezovat interakci a příležitosti 
pro lidi a podniky na obou stranách 
hranice. Jejím cílem by také mělo být
zužitkování nevyužitého růstového 
potenciálu v příhraničních oblastech, který 
dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a 
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námořních hranicích by měla být začleněna 
do nadnárodní složky.

soudržnosti v příhraničních regionech 
EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních 
regionech“). Přeshraniční složka by se tak 
měla omezit na spolupráci na pozemních 
hranicích a přeshraniční spolupráce na 
námořních hranicích by měla být začleněna 
do nadnárodní složky.

__________________ __________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU“, COM(2017) 
534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU“, COM(2017) 
534 final, 20.9.2017.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zkušeností v 
programovém období 2014–2020 s 
přeshraniční a nadnárodní spoluprací v 
nejvzdálenějších regionech, kde kombinace 
obou složek v rámci jednoho programu na 
každou oblast spolupráce nepřinesla 
dostatečné zjednodušení pro programové 
orgány a příjemce, by měla být vytvořena 
zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, 
která by umožnila nejvzdálenějším 
regionům co nejúčinnější a nejjednodušší 
spolupráci se sousedními zeměmi a 
územími.

(7) Na základě zkušeností v 
programovém období 2014–2020 s 
přeshraniční a nadnárodní spoluprací v 
nejvzdálenějších regionech, kde kombinace 
obou složek v rámci jednoho programu na 
každou oblast spolupráce nepřinesla 
dostatečné zjednodušení pro programové 
orgány a příjemce, by měla být vytvořena 
zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, 
která by umožnila nejvzdálenějším 
regionům co nejúčinnější a nejjednodušší 
spolupráci se sousedními zeměmi a 
územími, s cílem navázat silné a 
udržitelné vazby založené na spolupráci a 
vzájemném porozumění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S ohledem na zkušenosti s 
programy meziregionální spolupráce v 
rámci Interreg a absenci této spolupráce v 

(8) S ohledem na zkušenosti s 
programy meziregionální spolupráce v 
rámci Interreg a absenci této spolupráce v 



AD\1165938CS.docx 5/16 PE625.467v02-00

CS

programech cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst v programovém období 
2014–2020 by se měla složka 
meziregionální spolupráce více zaměřit na 
zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. 
Tato složka by se proto měla omezit na dva 
programy, z nichž jeden by měl umožňovat 
celou škálu zkušeností, inovačních přístupů 
a budování kapacit pro programy v rámci 
obou cílů a podporovat evropská seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), která byla 
nebo budou zřízena podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/2006, a druhý by měl být určen ke 
zlepšení analýzy vývojových trendů. 
Projektová spolupráce v celé Unii by měla 
být začleněna do nové složky pro 
meziregionální inovační investice a úzce 
provázána s prováděním sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie pro odolný a udržitelný růst 
podporující začlenění“25, zejména 
na podporu tematických platforem pro 
inteligentní specializaci v oblastech jako 
například energetika, modernizace 
průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské 
odvětví. Kromě toho by se integrovaný 
územní rozvoj zaměřený na funkční 
městské oblasti nebo na městské oblasti 
měl soustředit do programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst a v 
jednom doprovodném nástroji „Evropská 
městská iniciativa“. Oba programy v rámci 
složky meziregionální spolupráce by měly
pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast třetích zemí.

programech cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst v programovém období 
2014–2020 by se měla složka 
meziregionální spolupráce více zaměřit na 
zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. 
Tato složka by se proto měla omezit na dva 
programy, z nichž jeden by měl umožňovat 
celou škálu zkušeností, inovačních přístupů 
a budování kapacit pro programy v rámci 
obou cílů a podporovat evropská seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), která byla 
nebo budou zřízena podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/2006, a druhý by měl být určen ke 
zlepšení analýzy vývojových trendů. 
Projektová spolupráce v celé Unii by měla 
být začleněna do nové složky pro 
meziregionální inovační investice a úzce 
provázána s prováděním sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie pro odolný a udržitelný růst 
podporující začlenění“25, zejména
na podporu tematických platforem pro 
inteligentní specializaci v oblastech jako 
například energetika, modernizace 
průmyslu, kultura, kulturní dědictví, 
kulturní a tvůrčí odvětví, zemědělsko-
potravinářské odvětví, posilování lidských 
dovedností a schopností a zachování a 
šíření společného kulturního dědictví.
Kromě toho by se integrovaný územní 
rozvoj zaměřený na funkční městské 
oblasti nebo na městské oblasti měl 
soustředit do programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst a v 
jednom doprovodném nástroji „Evropská 
městská iniciativa“. Oba programy v rámci 
složky meziregionální spolupráce by měly 
pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast třetích zemí.

_________________ _________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.)

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.)

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
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hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Posílení inovací v 
evropských regionech: strategie pro odolný
a udržitelný růst podporující začlenění“, 
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Posílení inovací v 
evropských regionech: strategie pro odolný 
a udržitelný růst podporující začlenění“, 
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V případě NPP III by účelem 
pomoci mělo být především pomáhat 
příjemcům NPP posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i 
nadále podporovat úsilí příjemců NPP 
o pokrok v oblasti regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce 
a územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i 
otázky bezpečností, migrace a správy 
hranic, zajištění přístupu k mezinárodní 
ochraně, sdílení příslušných informací, 
posílení ochrany hranic a pokračování 
společného úsilí v boji proti nelegální 
migraci a převaděčství migrantů.

(11) V případě NPP III by účelem 
pomoci mělo být především pomáhat 
příjemcům NPP posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace, rozvíjet inkluzivní a 
udržitelné vzdělávací systémy s cílem 
poskytovat mladým lidem více 
kvalitnějších příležitostí prostřednictvím 
horizontálních politik zaměřených na 
mladé lidi. Pomoc NPP by měla i nadále 
podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v 
oblasti regionální, makroregionální a 
přeshraniční spolupráce a územního 
rozvoje, mimo jiné prováděním 
makroregionálních strategií Unie. Pomoc 
NPP by navíc měla řešit i otázky 
bezpečností, migrace a správy hranic, 
zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, 
sdílení příslušných informací, posílení 
ochrany hranic a pokračování společného 
úsilí v boji proti nelegální migraci a 
převaděčství migrantů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) EFRR by měl přispívat v rámci (17) EFRR by měl přispívat v rámci 
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Interreg ke specifickým cílům v rámci cílů 
politiky soudržnosti. Seznam specifických 
cílů v rámci různých tematických cílů by 
však měl být přizpůsoben specifickým 
potřebám Interreg stanovením dalších 
specifických cílů v rámci cíle politiky 
„Sociálnější Evropa díky provádění 
evropského pilíře sociálních práv“ tak, aby 
umožňoval intervence typu ESF.

Interreg ke specifickým cílům v rámci cílů 
politiky soudržnosti. Seznam specifických 
cílů v rámci různých tematických cílů by 
však měl být přizpůsoben specifickým 
potřebám Interreg stanovením dalších 
specifických cílů v rámci cíle politiky 
„Sociálnější Evropa díky provádění 
evropského pilíře sociálních práv“ tak, aby 
umožňoval intervence typu ESF, se 
zvláštním zaměřením na přístup ke 
vzdělání, vytváření většího počtu 
kvalitnějších příležitostí pro mladé lidi a 
kulturní integraci.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tímto nařízením by měly být 
doplněny dva specifické cíle Interreg, 
jeden na podporu specifického cíle Interreg 
pro posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení o 
příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany a institucemi a 
rozvoj a koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti, a 
druhý pro řešení specifických otázek vnější 
spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, 
řízení překračování hranic a migrace.

(19) Tímto nařízením by měly být 
doplněny dva specifické cíle Interreg, 
jeden na podporu specifického cíle Interreg 
pro posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení o 
příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany, organizacemi 
občanské společnosti a institucemi a 
rozvoj a koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti, a 
druhý pro řešení specifických otázek vnější 
spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, 
řízení překračování hranic a migrace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se 
řídí fondy malých projektů, které byly 
prováděny od doby existence Interreg, 
nikdy se však na ně nevztahovala žádná 

(23) Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se 
řídí fondy malých projektů, které byly 
prováděny od doby existence Interreg, 
nikdy se však na ně nevztahovala žádná 
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zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve 
stanovisku Výboru regionů „Projekty 
„people-to-people“ a malé projekty v 
programech přeshraniční spolupráce“32, 
tyto fondy malých projektů plní důležitou 
úlohu při budování důvěry mezi občany a 
institucemi, nabízejí velkou evropskou 
přidanou hodnotu a významně přispívají k 
celkovému cíli programů přeshraniční 
spolupráce překonáváním překážek v 
podobě hranic a integrací příhraničních 
oblastí a jejich občanů. V zájmu 
zjednodušení finančního řízení malých 
projektů na straně konečných příjemců, 
kteří často nemají zkušenosti s 
předkládáním žádostí o prostředky z fondů 
Unie, by mělo být stanoveno povinné 
používání zjednodušeného vykazování 
nákladů a paušálních částek pod určitou 
prahovou hodnotou.

zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve 
stanovisku Výboru regionů „Projekty 
„people-to-people“ a malé projekty v 
programech přeshraniční spolupráce“32, 
tyto fondy malých projektů plní důležitou 
úlohu při budování důvěry mezi občany a 
institucemi, nabízejí velkou evropskou 
přidanou hodnotu a významně přispívají k 
celkovému cíli programů přeshraniční 
spolupráce překonáváním překážek v 
podobě hranic a integrací příhraničních 
oblastí a jejich občanů. Z fondů by se měly 
zejména podporovat přeshraniční kulturní 
a umělecké iniciativy a iniciativy 
zaměřené na občany. V zájmu 
zjednodušení finančního řízení malých 
projektů na straně konečných příjemců, 
kteří často nemají zkušenosti s 
předkládáním žádostí o prostředky z fondů 
Unie, by mělo být stanoveno povinné 
používání zjednodušeného vykazování 
nákladů a paušálních částek pod určitou 
prahovou hodnotou.

_________________ _________________

32 Stanovisko Evropského výboru regionů 
„Projekty „people-to-people“ a malé 
projekty v programech přeshraniční 
spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. 
věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Stanovisko Evropského výboru regionů 
„Projekty „people-to-people“ a malé 
projekty v programech přeshraniční 
spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. 
věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

Pozměňovací návrh 9Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení přístupu k přeshraničnímu 
vzdělávání, odborné přípravě a 
celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem 
zvýšení dosaženého vzdělání a zlepšení 
dovedností na úroveň, jež umožňuje 
přeshraniční uznávání;

b) zlepšení přístupu k přeshraničnímu 
vzdělávání, odborné přípravě a 
celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem 
zvýšit dosažený stupeň vzdělání, mobilitu 
mladých lidí a výzkumných pracovníků a 
posílit jazykové dovednosti a další lidské 
dovednosti a kompetence;

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazování a podpory vytváření 
přeshraničních partnerství mezi 
vzdělávacími zařízeními, kulturními, 
uměleckými, kreativními a 
audiovizuálními institucemi a 
výzkumnými organizacemi s cílem 
podporovat vzájemné porozumění a dialog 
v pohraničních oblastech a využívat 
jazykovou rozmanitost a úlohu 
vzdělávacích a kulturních politik a 
kulturního, uměleckého, kreativního a 
audiovizuálního odvětví jako hnací sílu 
sociálních inovací;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zlepšení přeshraničního přístupu 
ke kultuře a kulturním službám;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) podpory vzájemného uznávání 
diplomů, osvědčení, dovedností 
a schopností s cílem zvýšit příležitosti 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a zaměstnávání i v zahraničí;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpory sociálního začleňování a 
boje proti chudobě, a to i prostřednictvím 
posílení rovných příležitostí a boje proti 
přeshraniční diskriminaci.

e) podpory sociálního začleňování, a 
to i pokud jde o migranty, a boje proti 
chudobě, a to i prostřednictvím posílení 
rovných příležitostí a boje proti 
přeshraniční diskriminaci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zlepšení přístupu ke kulturním 
službám a sportovním infrastrukturám, 
podpory mobility umělců a kulturní 
výměny, které přispívají k zachování 
a šíření společného kulturního dědictví a 
boji proti různým a obvykle přetrvávajícím 
předsudkům a stereotypům, zvyšují 
sociální integraci a řeší sociální a 
jazykové překážky;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v rámci vnějších přeshraničních 
programů Interreg a programů Interreg 
složek 2 a 3 podporovaných z fondů 
Interreg, kromě činností uvedených v 
písmenech a) a b): budování vzájemné 
důvěry, zejména podporou kontaktů mezi 
lidmi, posilováním udržitelné demokracie 
a podporou subjektů občanské společnosti 
a jejich úlohy v reformních procesech a 
přechodu k demokracii.

c) v rámci vnějších přeshraničních 
programů Interreg a programů Interreg 
složek 2 a 3 podporovaných z fondů 
Interreg, kromě činností uvedených v 
písmenech a) a b): budování vzájemné 
důvěry, zejména podporou kontaktů mezi 
lidmi a zkušeností v oblasti mobility 
mladých lidí, posilováním udržitelné 
demokracie a podporou subjektů občanské 
společnosti a jejich úlohy v reformních 
procesech a přechodu k demokracii.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci vnějších přeshraničních 
programů Interreg a programů Interreg 
složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě 
nástroje Unie pro financování vnější 
činnosti rovněž k vnějšímu specifickému 
cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná 
Evropa“, zejména činnostmi v oblasti 
správy překračování hranic a řízení 
mobility a migrace, včetně ochrany 
migrantů.

5. V rámci vnějších přeshraničních 
programů Interreg a programů Interreg 
složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě 
nástroje Unie pro financování vnější 
činnosti rovněž k vnějšímu specifickému 
cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná 
Evropa“, zejména činnostmi v oblasti 
správy překračování hranic a řízení 
mobility a migrace, včetně ochrany 
migrantů, mezikulturní mediace a 
usnadňování jazykového dorozumívání;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) hospodářským, sociálním a 
územním rozdílům;

i) hospodářským, sociálním, 
demografickým a územním rozdílům;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) novým kulturním, vzdělávacím a 
jazykovým specifikům a překážkám;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při posuzování jednotlivých 
programů Interreg Komise zohlední 
celkový kladný dopad programu na 
společnost a místní společenství, se 
zvláštním důrazem na sociální 
a hospodářský rozvoj a inkluzivnost, 
mezikulturní dialog a vzájemné 
porozumění.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunitně vedený místní rozvoj podle 
čl. [22 písm. b)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] může 
být prováděn ve formě programů Interreg 
za předpokladu, že se příslušné místní 
akční skupiny skládají ze zástupců 
veřejných a soukromých místních socio-
ekonomických zájmů, přičemž žádná 
jediná zájmová skupina neovládá 
rozhodovací proces, a alespoň dvou 
zúčastněných zemí, z nichž alespoň jedna 
je členským státem.

Komunitně vedený místní rozvoj podle 
čl. [22 písm. b)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních] může 
být prováděn ve formě programů Interreg 
za předpokladu, že se příslušné místní 
akční skupiny skládají ze zástupců 
veřejných a soukromých místních socio-
ekonomických zájmů, včetně organizací 
občanské společnosti, přičemž žádná 
jediná zájmová skupina neovládá 
rozhodovací proces, a alespoň dvou 
zúčastněných zemí, z nichž alespoň jedna 
je členským státem. Místní akční skupiny 
zastupují všechny společensko-
ekonomické a věkové skupiny, včetně 
menšin, osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenými příležitostmi.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro programy Interreg s celkovým 
přídělem ve výši pod 30 000 000 EUR se
částka potřebná na technickou pomoc 

4. Pro programy Interreg s celkovým 
přídělem ve výši pod 30 000 000 EUR je
částka potřebná na technickou pomoc 
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vyjádřená v eurech a vyplývající z 
procentního podílu stanoví v rozhodnutí 
Komise o schválení dotčeného programu 
Interreg.

vyjádřená v eurech a vyplývající procentní 
podíl se stanoví v rozhodnutí Komise o 
schválení dotčeného programu Interreg.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Řídicí orgán předloží plán 
hodnocení monitorovacímu výboru 
nejpozději do jednoho roku od schválení 
příslušného programu Interreg.

6. Řídicí orgán předloží plán 
hodnocení monitorovacímu výboru 
nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení 
příslušného programu Interreg.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídicí orgán do šesti měsíců od 
schválení programu Interreg zajistí zřízení 
internetových stránek, na kterých jsou k 
dispozici informace o každém programu 
Interreg, za který zodpovídá, včetně cílů
programu, jeho činností, dostupných 
možností financování a úspěchů.

2. Řídicí orgán do šesti měsíců od 
schválení programu Interreg zajistí zřízení 
internetových stránek, na kterých jsou k 
dispozici informace o každém programu 
Interreg, za který zodpovídá. Informace 
poskytované na této internetové stránce 
zahrnují cíle programu, jeho činnosti, 
dostupné možnosti financování a úspěchy.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud provedení operace vyžaduje 
zadání veřejných zakázek na služby, 
dodávky nebo stavební práce příjemcem, 
použijí se tato pravidla:

1. Pokud provedení operace vyžaduje 
zadání veřejných zakázek na služby, 
smlouvy o dodávkách nebo smlouvu o 
provedení práce či obojí ze strany 
příjemce, použijí se tato pravidla:
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je příjemce veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu 
právních předpisů Unie platných pro 
zadávací řízení, použije vnitrostátní právní 
a správní předpisy přijaté ve spojení 
s právními předpisy Unie;

a) pokud je příjemce veřejným 
zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU1a, použije vnitrostátní právní a 
správní předpisy přijaté ve spojení 
s právními předpisy Unie;

__________________

1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 96)
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