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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních slučuje sedm 
evropských fondů pod sdíleným řízením. Cílem je vytvořit společný soubor zjednodušených
a konsolidovaných pravidel a snížit administrativní zátěž programových orgánů a příjemců. 

Zpravodajka souhlasí s tím, že je třeba zjednodušit přístup, zvýšit flexibilitu a snížit 
zbytečnou administrativní zátěž pro příjemce a řídicí orgány a současně udržet vysokou 
úroveň zajištění legality a správnosti. 

Zpravodajka vítá, že větší sladění programů s prioritami EU a zvýšení jejich účinnosti, 
zejména vytvoření užší vazby na proces evropského semestru, je jedním z hlavních cílů 
navrhovaného nařízení o společných ustanoveních. Zpravodajka se domnívá, že potřeba změn 
programu, tak aby zohledňoval příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá nebo 
upravená po zahájení programového období, a žádost Komise, aby členský stát přezkoumal 
příslušné programy a navrhl jejich změny, je-li to nezbytné, s cílem podpořit provádění 
příslušných doporučení Rady, by měly být zvažovány jen v případě, že veškeré finanční 
prostředky dostupné v rámci programu na podporu reforem pro členské státy budou 
vyčerpány, neboť nástroj pro provádění reforem v rámci programu na podporu reforem 
pokrývá reformy, jejichž účelem je řešit problémy zjištěné v souvislosti s evropským 
semestrem, včetně těch, které byly zjištěny v doporučeních pro jednotlivé země, a finanční 
prostředky budou přiděleny členským státům v první fázi v závislosti na počtu obyvatel 
a v druhé fázi prostřednictvím výzev k podávání návrhů na základě hospodářské soutěže. 

Pokud jde o opatření propojující účinnost fondů s řádnou správou ekonomických záležitostí, 
může Komise a Rada přijmout rozhodnutí bez jasného stanoviska Evropského parlamentu, 
který bude pouze informován o provádění opatření. Zpravodajka považuje za nezbytné posílit 
v tomto ohledu úlohu Parlamentu a doporučuje, aby návrh na pozastavení ukládaných 
závazků nebo návrh na zrušení tohoto pozastavení přijala Rada na základě strukturovaného 
dialogu s Evropským parlamentem.

Zpravodajka podporuje zavedení „únikové doložky“, která by umožnila, aby Komise 
doporučila Radě zrušit pozastavení v případě výjimečných hospodářských okolností nebo 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného členského státu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(11) Zásada partnerství je klíčovým 
prvkem při provádění fondů, vychází 
z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje 
zapojení občanské společnosti a sociálních 
partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita 
v organizaci partnerství, mělo by se nadále 
používat nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/201413 .

(11) Zásada partnerství je klíčovým 
prvkem při využívání fondů, vychází 
z přístupu víceúrovňové správy na místní, 
regionální a celostátní úrovni a zajišťuje 
zapojení občanské společnosti a sociálních 
partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita 
při organizaci partnerství, mělo by se 
nadále používat nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201413.

_________________ _________________

13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 
o evropském kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (Úř. 
věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 
o evropském kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (Úř. 
věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní projekty 
pro investice, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit 
k využívání finančních prostředků Unie 
soudržným způsobem a k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z fondů, 
evropské funkce investiční stabilizace 
a fondu InvestEU.

(12) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní projekty 
pro investice, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit 
k využívání finančních prostředků Unie 
soudržným způsobem, k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z fondů, 
programu na podporu reforem, evropské 
funkce investiční stabilizace a fondu 
InvestEU a k napomáhání při realizaci 
priorit stanovených v rámci evropského 
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semestru.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly určit, jak 
jsou při přípravě programových 
dokumentů zohledňována příslušná
doporučení pro jednotlivé země přijatá 
podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná 
doporučení Rady přijatá podle čl. 148 
odst. 4 SFEU. Během programového 
období 2021–2027 (dále jen „programové 
období“) by členské státy měly pravidelně 
informovat monitorovací výbor a Komisi 
o pokroku při provádění programů 
na podporu doporučení pro jednotlivé 
země. Během přezkumu v polovině období 
by členské státy měly mimo jiné zvážit 
potřebu změn programu tak, aby 
zohledňoval příslušná doporučení pro 
jednotlivé země přijatá nebo změněná 
po zahájení programového období.

(13) Členské státy by měly při přípravě 
programových dokumentů zohlednit
doporučení pro jednotlivé země přijatá 
podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná 
doporučení Rady přijatá podle čl. 148 
odst. 4 SFEU. Během programového 
období 2021–2027 (dále jen „programové 
období“) by členské státy měly pravidelně 
informovat monitorovací výbor a Komisi 
o pokroku při provádění programů 
na podporu doporučení pro jednotlivé 
země. Během přezkumu v polovině období 
by členské státy měly mimo jiné zvážit 
potřebu změn programu tak, aby 
zohledňoval příslušná doporučení pro 
jednotlivé země přijatá nebo změněná 
po zahájení programového období.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dohoda o partnerství vypracovaná 
každým členským státem by měla 
představovat strategický dokument, kterým 
se budou řídit jednání o koncepci programů 
mezi Komisí a dotčeným členským státem. 
Aby se snížila administrativní zátěž, 
nemělo by být během programového 
období nutné dohody o partnerství měnit. 
Aby se usnadnilo programování a zabránilo 
se překrývání obsahu programových 
dokumentů, mohou být dohody 
o partnerství zahrnuty jako součást 

(15) Dohoda o partnerství vypracovaná 
každým členským státem by měla 
představovat strategický dokument, kterým 
se budou řídit jednání o koncepci programů 
mezi Komisí a dotyčným členským státem.
Členské státy by měly vzít v úvahu 
charakteristiky a zvláštnosti, na které 
upozorňují místní a regionální správní 
orgány. Aby se snížila administrativní 
zátěž, nemělo by být během programového 
období nutné dohody o partnerství měnit. 
Aby se usnadnilo programování a zabránilo 
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programu. se překrývání obsahu programových 
dokumentů, mohou být dohody 
o partnerství zahrnuty jako součást 
programu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Měly by být dále upřesněny
mechanismy zajišťující vazbu mezi 
politikami financování Unie a správou 
ekonomických záležitostí Unie, přičemž 
Komise bude mít možnost předložit Radě 
návrh na pozastavení všech nebo některých 
závazků v rámci jednoho nebo více 
programů dotčeného členského státu, 
pokud uvedený členský stát nepřijme 
v souvislosti s procesem správy 
ekonomických záležitostí účinná opatření. 
Aby se zajistilo jednotné provádění, 
a s ohledem na význam finančních dopadů 
zaváděných opatření by měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci Radě, která by měla 
jednat na základě návrhu Komise. Aby se 
usnadnilo přijímání rozhodnutí, jež jsou 
nezbytná k zajištění účinných opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou 
kvalifikovanou většinou.

(20) Je nutné dále upřesnit mechanismy 
zajišťující vazbu mezi politikou
financování Unie a správou ekonomických 
záležitostí Unie, přičemž Komise bude mít 
možnost předložit Radě návrh na 
pozastavení všech nebo některých závazků 
v rámci jednoho nebo více programů 
dotyčného členského státu, pokud uvedený 
členský stát nepřijme v souvislosti 
s procesem správy ekonomických 
záležitostí účinná opatření. V případě 
závažného porušování předpisů by mělo 
dojít k automatickému pozastavení plateb.
Aby se zajistilo jednotné provádění, 
a s ohledem na význam finančních dopadů 
zaváděných opatření by měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci Radě, která by měla 
jednat na základě návrhu Komise. Aby se 
usnadnilo přijímání rozhodnutí, jež jsou 
nezbytná k zajištění účinných opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou 
kvalifikovanou většinou. Pozastavení 
plateb nesmí být zrušeno z politických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Komise by měla mít povinnost 
informovat Evropský parlament o návrhu 
na pozastavení závazků nebo návrhu 
na zrušení tohoto pozastavení a před 
konečným rozhodnutím o jejich 
pozastavení by mělo být jako závěr 
strukturovaného dialogu zváženo 
stanovisko Evropského parlamentu 
k daným návrhům.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro přezkum výkonnosti programů 
by měl členský stát ustavit monitorovací 
výbory. V případě EFRR, ESF+ a Fondu 
soudržnosti by měly být výroční zprávy 
o provádění nahrazeny každoročním 
strukturovaným politickým dialogem na
základě nejnovějších informací a údajů 
o provádění programu, které předloží 
členský stát.

(27) Pro přezkum výkonnosti programů 
by měl členský stát ustavit monitorovací 
výbory. V případě fondu EFRR, ESF+ 
a Fondu soudržnosti by měly být výroční 
zprávy o provádění nahrazeny 
každoročním strukturovaným politickým 
dialogem na základě nejnovějších 
informací a údajů o provádění programu, 
které předloží členský stát, současně 
s informacemi získanými od regionálních 
a místních subjektů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

konkurenceschopnější a ekonomicky 
odolnější Evropa

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu se zásadou víceúrovňové 
správy zapojí členský stát uvedené partnery 
do přípravy dohod o partnerství a po celou 
dobu přípravy a provádění programů, 
včetně účasti v monitorovacích výborech 
v souladu s článkem 34.

2. V souladu se zásadou víceúrovňové 
správy zapojí členský stát uvedené partnery 
do přípravy dohod o partnerství po celou 
dobu přípravy a provádění programů, 
včetně účasti v monitorovacích výborech 
v souladu s článkem 34. Mají-li dotyčné 
programy přeshraniční povahu, zapojí 
dané členské státy své partnery ze všech 
zúčastněných členských států.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vypracují 
ve spolupráci s partnery uvedenými 
v článku 6 dohodu o partnerství, a to 
v návaznosti na dialog s Komisí
a na základě postupů, které jsou 
transparentní pro veřejnost.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vybrané cíle politiky s uvedením 
toho, které fondy a programy budou tyto 
cíle plnit, a jejich odůvodnění, 
a v příslušných případech odůvodnění 
použití realizačního modelu InvestEU, 
přičemž se zohlední příslušná doporučení 
pro jednotlivé země;

a) vybrané cíle politiky s uvedením 
toho, které fondy a programy budou tyto 
cíle plnit, a jejich odůvodnění, 
a v příslušných případech odůvodnění 
použití programu na podporu reforem 
a realizačního modelu InvestEU, přičemž 
se zohlední příslušná doporučení 
pro jednotlivé země;

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) analýzu rozdílů, potřeb rozvoje 
a růstového potenciálu s ohledem 
na tematické cíle a územní výzvy, 
případně s ohledem na národní program 
reforem a příslušná doporučení pro 
jednotlivé země;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) souhrn politických rozhodnutí a 
očekávaných hlavních výsledků pro každý 
fond, včetně případně použitím InvestEU;

i) souhrn politických rozhodnutí 
a očekávaných hlavních výsledků pro 
každý fond, mj. s použitím programu 
na podporu reforem a InvestEU;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v dohodě 
o partnerství nebo v žádosti o změnu 
programu vyčlenit částku z ERDF, ESF+, 
Fondu soudržnosti a ENRF, kterou se má 
přispět do InvestEU a poskytnout 
prostřednictvím rozpočtových záruk. 
Částka, kterou se má přispět do InvestEU, 
nepřekročí 5 % celkového přídělu
z každého fondu s výjimkou řádně 
odůvodněných případů. Takové příspěvky 
nepředstavují převod zdrojů podle 
článku 21.

1. Členské státy mohou v dohodě 
o partnerství nebo v žádosti o změnu 
programu vyčlenit částku z fondu ERDF, 
ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF, kterou 
se má přispět do InvestEU a poskytnout 
prostřednictvím rozpočtových záruk. 
Částka, kterou se má přispět do InvestEU, 
nepřekročí 5 % celkového přídělu 
z každého fondu. Takové příspěvky 
nepředstavují převod zdrojů podle 
článku 21. Aniž je při přerozdělování 
zdrojů dotčeno dodržování zásady 
teritoriality, jsou tyto příspěvky rovněž 
spravovány společně s příslušnými 
celostátními a regionálními orgány.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kritéria uplatňovaná členským 
státem při výběru ukazatelů;

a) kritéria uplatňovaná členským 
státem při výběru ukazatelů, která 
poskytnou i regionální a místní subjekty;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může členský stát požádat, 
aby přezkoumal příslušné programy 
a navrhl jejich změny, je-li to nezbytné, 
aby se podpořilo provádění příslušných 
doporučení Rady.

1. Komise může členský stát požádat, 
aby přezkoumal příslušné programy 
a navrhl jejich změny, je-li to nezbytné, 
aby se podpořilo provádění příslušných 
doporučení Rady, pokud jsou všechny 
dostupné finanční prostředky pro členský 
stát v rámci programu na podporu 
reforem vyčerpány.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud členský stát nepřijme účinná 
opatření v reakci na žádost učiněnou 
v souladu s odstavcem 1 ve lhůtách 
stanovených v odstavcích 3 a 4, může 
Komise zcela nebo částečně pozastavit 
platby pro dotčené programy nebo priority 
v souladu s článkem 91.

6. Pokud členský stát nepřijme účinná 
opatření v reakci na žádost učiněnou 
v souladu s odstavcem 1 ve lhůtách 
stanovených v odstavcích 3 a 4, může 
Komise zcela nebo částečně pozastavit 
platnost závazků pro dotyčné programy 
nebo priority v souladu s článkem 91.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podá návrh Radě, aby zcela nebo 
částečně pozastavila závazky nebo platby 
u jednoho nebo více programů členského 
státu v těchto případech:

Po zvážení ekonomických a sociálních 
poměrů dotyčného členského státu 
a dopadu předpokládaného pozastavení 
platnosti závazků na hospodářství podá 
Komise návrh Radě, aby zcela nebo 
částečně pozastavila závazky nebo platby 
u jednoho nebo více programů členského 
státu v těchto případech:

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upřednostňuje se pozastavení závazků; 
platby se pozastavují pouze v případě, kdy 
je žádoucí okamžité opatření, a v případě 
významného neplnění požadavků. 
Pozastavení plateb se vztahuje na žádosti 
o platbu předložené v souvislosti 
s dotčenými programy po dni přijetí 
rozhodnutí o pozastavení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 10 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše pozastavených závazků dosahuje 
maximálně 25 % závazků týkajících se 
následujícího kalendářního roku u fondů, 
nebo 0,25 % nominálního HDP, podle 
toho, která hodnota je nižší, v kterémkoli 
z těchto případů:

Výše pozastavených závazků dosahuje 
maximálně 50 % závazků týkajících se 
následujícího kalendářního roku u fondů, 
nebo 0,5 % nominálního HDP, podle toho, 
která hodnota je nižší, v kterémkoli 
z těchto případů:
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 12 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise průběžně informuje Evropský 
parlament o provádění tohoto článku. 
Zejména Komise neprodleně informuje 
Evropský parlament v případě, kdy některý 
členský stát splňuje jednu z podmínek 
uvedených v odstavci 7, a sdělí mu 
podrobnosti o fondech a programech, 
u nichž by mohlo dojít k pozastavení 
závazků.

Komise průběžně informuje Evropský 
parlament o provádění tohoto článku. 
Komise zejména neprodleně informuje 
Evropský parlament v případě, kdy některý 
členský stát splňuje jednu z podmínek 
uvedených v odstavci 7, a sdělí mu 
podrobnosti o fondech a programech, 
u nichž by mohlo dojít k pozastavení 
závazků, a o dopadu předpokládaného 
pozastavení závazků na hospodářství.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 12 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předá návrh na pozastavení 
závazků nebo návrh na zrušení tohoto 
pozastavení Evropskému parlamentu a
Radě.

Komise předá návrh na pozastavení 
závazků nebo návrh na zrušení tohoto 
pozastavení Evropskému parlamentu 
k vypracování stanoviska a Radě k přijetí 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nad rámec článku 31 může členský stát 
navrhnout provedení dalších opatření 
technické pomoci na posílení kapacit
orgánů členského státu, příjemců a 
příslušných partnerů, která jsou nezbytná 

Nad rámec článku 31 může členský stát 
navrhnout provedení dalších opatření 
v rámci technické pomoci na rozšíření 
institucionální kapacity a zvýšení 
efektivnosti veřejných orgánů a veřejných 
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pro účinnou správu a využívání fondů. služeb a kapacity orgánů členského státu, 
příjemců a příslušných partnerů, která jsou 
nezbytná pro účinnou správu a využívání 
fondů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý řídicí orgán určí 
komunikačního pracovníka pro každý 
program (dále jen „komunikační pracovník 
programu“).

2. Každý řídicí orgán určí 
komunikačního pracovníka pro každý 
program (dále jen „komunikační pracovník 
programu“). Komunikační pracovník 
vezme v úvahu všechny hlavní úřední 
a další úřední jazyky členského státu nebo 
úřední jazyky regionálních či místních 
subjektů, kde má být program prováděn.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 2022: 0.5 %; b) 2022: 0,7 %;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 2023: 0.5 %; c) 2023: 1 %;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 2024: 0.5 %; d) 2024: 1,5 %;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 2025: 0.5 %; e) 2025: 2 %;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) 2026: 0.5 % f) 2026: 2 %;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 106.º – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 70 % pro méně rozvinuté regiony; a) 85 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 55 % pro přechodové regiony; b) 65 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 40 % pro vyspělejší regiony. c) 50 % pro vyspělejší regiony.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování pro Fond 
soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit 
není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování pro Fond 
soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit 
není vyšší než 85 %.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u programů Interreg 
není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování u programů Interreg 
není vyšší než 85 %.
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