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Pozměňovací návrh  1 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Článek 174 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, 

že za účelem posilování hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti se Unie má 

zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní 

rozvoje různých regionů a na snížení 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní 

pozornost má být věnována venkovským 

oblastem, oblastem postiženým 

průmyslovými přeměnami a regionům, 

které jsou závažně a trvale znevýhodněny 

přírodními nebo demografickými 

podmínkami. Článek 175 SFEU požaduje, 

aby Unie podporovala dosahování těchto 

cílů činností, kterou provádí 

prostřednictvím orientační sekce 

Evropského zemědělského orientačního a 

záručního fondu, Evropského sociálního 

fondu, Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 

nástrojů. Článek 322 SFEU stanoví základ 

pro přijímání finančních pravidel 

stanovících podrobnosti týkající se 

sestavování a plnění rozpočtu a 

předkládání účetnictví a jeho auditu a 

pravidel pro kontrolu odpovědnosti 

účastníků finančních operací. 

(1) Článek 174 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, 

že za účelem posilování hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti se Unie má 

zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní 

rozvoje různých regionů a na snížení 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní 

pozornost má být věnována venkovským 

oblastem, oblastem postiženým 

průmyslovými přeměnami a regionům, 

které jsou závažně a trvale znevýhodněny 

přírodními nebo demografickými 

podmínkami. Článek 175 SFEU požaduje, 

aby Unie podporovala dosahování těchto 

cílů činností, kterou provádí 

prostřednictvím orientační sekce 

Evropského zemědělského orientačního a 

záručního fondu, Evropského sociálního 

fondu, Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 

nástrojů. Čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU 

stanoví základ pro přijímání finančních 

pravidel stanovících podrobnosti týkající se 

sestavování a plnění rozpočtu a 

předkládání účetnictví a jeho auditu a 

pravidel pro kontrolu odpovědnosti 

účastníků finančních operací. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  2 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Nejvzdálenější regiony a severní 

řídce osídlené regiony by měly požívat 

zvláštních opatření a dodatečného 

financování podle článku 349 SFEU a 

článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o 

přistoupení z roku 1994. 

(4) Nejvzdálenější regiony, které jsou 

obzvláště znevýhodněny kvůli své 

zeměpisné situaci a ve vysoké míře 

vystaveny přírodním katastrofám, a 

severní řídce osídlené regiony by měly 

požívat zvláštních opatření a dodatečného 

financování podle článku 349 SFEU a 

článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o 

přistoupení z roku 1994. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  3 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Při provádění fondů by měly být 

dodržovány horizontální zásady podle 

článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 

jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, 

včetně zásad subsidiarity a proporcionality 

podle článku 5 Smlouvy o EU, s 

přihlédnutím k Listině základních práv 

Evropské unie. Členské státy by rovněž 

měly respektovat Úmluvu OSN o právech 

osob se zdravotním postižením a zajistit 

dostupnost v souladu s článkem 9 této 

úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým 

se harmonizují požadavky na dostupnost v 

případě výrobků a služeb. Členské státy a 

Komise by měly usilovat o odstranění 

nerovností, o prosazování rovnosti žen a 

mužů a o systematické zohledňování 

genderových aspektů a měly by bojovat 

proti diskriminaci na základě pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, 

náboženského vyznání nebo víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Fondy by neměly podporovat 

činnosti, které přispívají k jakékoli formě 

(5) Při provádění fondů by měly být 

dodržovány horizontální zásady podle 

článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 

jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, 

včetně zásad subsidiarity a proporcionality 

podle článku 5 Smlouvy o EU, s 

přihlédnutím k Listině základních práv 

Evropské unie. Členské státy se rovněž 

vyzývají, aby respektovaly Úmluvu OSN o 

právech osob se zdravotním postižením a 

zajistily dostupnost v souladu s článkem 9 

této úmluvy a v souladu s právem Unie, 

kterým se harmonizují požadavky na 

dostupnost v případě výrobků a služeb. 

Členské státy a Komise by měly usilovat o 

odstranění nerovností, o prosazování 

rovnosti žen a mužů a o systematické 

zohledňování genderových aspektů a měly 

by bojovat proti diskriminaci na základě 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, 

náboženského vyznání nebo víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Fondy by neměly podporovat 

činnosti, které přispívají k jakékoli formě 



 

AM\1162477CS.docx 5/42 PE627.600v01-00 

 CS 

segregace. Cíle fondů by měly být 

sledovány v rámci udržitelného rozvoje a 

prosazování cíle Unie zachovat a chránit 

životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 

jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 

1 SFEU, při zohlednění zásady 

„znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany 

integrity vnitřního trhu musí být operace 

ve prospěch podniků v souladu s pravidly 

Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 

stanovena v článcích 107 a 108 SFEU. 

segregace, ať už tato segregace vychází z 

prokázaných či předpokládaných rozdílů. 

Cíle fondů by měly být sledovány v rámci 

udržitelného rozvoje a prosazování cíle 

Unie zachovat a chránit životní prostředí a 

zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v 

článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při 

zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. 

V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu 

musí být operace ve prospěch podniků 

v souladu s pravidly Unie v oblasti státní 

podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 

a 108 SFEU. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  4 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Při provádění fondů by měly být 

dodržovány horizontální zásady podle 

článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 

jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, 

včetně zásad subsidiarity a proporcionality 

podle článku 5 Smlouvy o EU, s 

přihlédnutím k Listině základních práv 

Evropské unie. Členské státy by rovněž 

měly respektovat Úmluvu OSN o právech 

osob se zdravotním postižením a zajistit 

dostupnost v souladu s článkem 9 této 

úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým 

se harmonizují požadavky na dostupnost v 

případě výrobků a služeb. Členské státy a 

Komise by měly usilovat o odstranění 

nerovností, o prosazování rovnosti žen a 

mužů a o systematické zohledňování 

genderových aspektů a měly by bojovat 

proti diskriminaci na základě pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, 

náboženského vyznání nebo víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Fondy by neměly podporovat 

(5) Při provádění fondů by měly být 

dodržovány horizontální zásady podle 

článků 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii 

(dále jen „Smlouva o EU“) a článků 7 až 

11 SFEU, včetně zásad subsidiarity a 

proporcionality podle článku 5 Smlouvy o 

EU, s přihlédnutím k Listině základních 

práv Evropské unie. Členské státy by 

rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o 

právech osob se zdravotním postižením a 

zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 

této úmluvy a v souladu s právem Unie, 

kterým se harmonizují požadavky na 

dostupnost v případě výrobků a služeb. 

Členské státy a Komise by měly usilovat o 

odstranění nerovností, o prosazování 

rovnosti žen a mužů a o systematické 

zohledňování genderových aspektů a měly 

by bojovat proti diskriminaci na základě 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, 

náboženského vyznání nebo víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace. Fondy by neměly podporovat 
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činnosti, které přispívají k jakékoli formě 

segregace. Cíle fondů by měly být 

sledovány v rámci udržitelného rozvoje a 

prosazování cíle Unie zachovat a chránit 

životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 

jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 

1 SFEU, při zohlednění zásady 

„znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany 

integrity vnitřního trhu musí být operace 

ve prospěch podniků v souladu s pravidly 

Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 

stanovena v článcích 107 a 108 SFEU. 

činnosti, které přispívají k jakékoli formě 

segregace. Cíle fondů by měly být 

sledovány v rámci udržitelného rozvoje a 

prosazování cíle Unie zachovat a chránit 

životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a 

bojovat proti změně klimatu, jak je 

stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 

SFEU, při zohlednění zásady 

„znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany 

integrity vnitřního trhu musí být operace 

ve prospěch podniků v souladu s pravidly 

Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 

stanovena v článcích 107 a 108 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Pokud je Komisi stanovena lhůta 

pro přijetí opatření vůči členským státům, 

měla by Komise včas a efektivně zohlednit 

všechny nezbytné informace a dokumenty. 

Pokud jsou údaje předané členskými státy 

neúplné nebo neodpovídají požadavkům 

tohoto nařízení a nařízení pro jednotlivé 

fondy, takže Komisi neumožňují přijmout 

plně informované opatření, tato lhůta by 

měla být pozastavena do doby, než členské 

státy dosáhnou souladu s regulačními 

požadavky. 

(7) Pokud je Komisi stanovena lhůta 

pro přijetí opatření vůči členským státům, 

měla by včas a efektivně zohlednit všechny 

nezbytné informace a dokumenty. Pokud 

jsou údaje předané členskými státy neúplné 

nebo neodpovídají požadavkům tohoto 

nařízení a nařízení pro jednotlivé fondy, 

takže Komisi neumožňují přijmout plně 

informovaná opatření, tato lhůta by měla 

být pozastavena do doby, než budou 

členské státy schopny řídit se regulačními 

požadavky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  6 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby fondy přispívaly k prioritám 

Unie, měla by se jejich podpora zaměřit na 

omezený počet cílů politiky v souladu se 

zvláštními úlohami jednotlivých fondů 

podle jejich cílů stanovených ve Smlouvě. 

Cíle politik pro AMIF, ISF a BMVI by 

měly být stanoveny v příslušných 

nařízeních pro jednotlivé fondy. 

(8) Aby fondy přispívaly k prioritám 

Unie a umožňovaly uskutečňovat 

spravedlivou a účinnou činnost, měla by 

se jejich podpora zaměřit na omezený 

počet cílů politiky v souladu se zvláštními 

úlohami jednotlivých fondů podle jejich 

cílů stanovených ve Smlouvě. Cíle politik 

pro AMIF, ISF a BMVI by měly být 

stanoveny v příslušných nařízeních pro 

jednotlivé fondy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  7 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu v souladu se závazkem 

Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 

Organizace spojených národů pro 

udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k 

začleňování oblasti klimatu a k dosahování 

obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu 

cílů v oblasti klimatu. 

(9) S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu a s cílem přispět k 

financování nezbytných opatření přijatých 

na úrovni EU a na celostátní a místní 

úrovni, která umožní splnit závazek Unie 

ohledně provádění Pařížské dohody a cíle 

Organizace spojených národů pro 

udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k 

začleňování oblasti klimatu a k dosahování 

obecného cíle, podle něhož má být 

přinejmenším 30 % výdajů EU 

vynakládáno na podporu cílů v oblasti 

klimatu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu v souladu se závazkem 

Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 

Organizace spojených národů pro 

udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k 

začleňování oblasti klimatu a k dosahování 

obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu 

cílů v oblasti klimatu. 

(9) S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu v souladu s cíli Unie v 

oblasti klimatu a jejím závazkem ohledně 

provádění Pařížské dohody a cíli 

Organizace spojených národů pro 

udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k 

začleňování oblasti klimatu a k dosahování 

obecného cíle, podle něhož má být 30 % 

výdajů EU vynakládáno na podporu cílů v 

oblasti klimatu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Na základě doporučení 

Evropského účetního dvora by 

mechanismy pro začlenění oblasti klimatu 

a odolnosti vůči klimatu měly rozlišovat 

mezi zmírňováním a přizpůsobováním a 

měly by být zavedeny ex-ante 

prostřednictvím všech programovacích a 

plánovacích postupů, a nikoli být pouze 

předmětem předkládání zpráv ex-post. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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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 se měly předkládat 

společně s ročními národními programy 

reforem jako způsob, jak navrhnout 

a koordinovat prioritní investiční projekty, 

které mají být podpořeny z vnitrostátních 

zdrojů a z prostředků Unie, a měly by se 

vyhnout jakémukoli rozporu s prioritami 
Unie zahrnujícími také závazky Unie 

ohledně provedení Pařížské dohody. 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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 

(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 
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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. 

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 postupnému 

rušení dotací s nepříznivým vlivem na 

životní prostředí a k maximalizaci přidané 

hodnoty finanční podpory, která bude 

poskytnuta zejména z fondů, evropské 

funkce investiční stabilizace a fondu 

InvestEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Členské státy by měly zohlednit 

obsah svých návrhů vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu, které mají 

být vypracovány podle nařízení o správě 

energetické unie14, a výsledek procesu, 

který vyústil v doporučení Unie týkající se 

těchto plánů, u svých programů 

i finančních potřeb na investice 

do nízkouhlíkových technologií. 

(14) Členské státy by měly prokázat, 

jakým způsobem ve svých programech 

zohledňují obsah svých integrovaných 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky 

a klimatu, které mají být vypracovány 

podle nařízení o správě energetické unie14 , 

a výsledek procesu, který vyústil v 

doporučení Unie týkající se těchto plánů, 

zejména pokud jde o finanční potřeby 

související s investicemi 
do nízkouhlíkových technologií, které jsou 

nezbytné pro dosažení cílů Pařížské 

dohody. Během programového období 

2021–2027 by členské státy měly 

pravidelně informovat monitorovací výbor 

a Komisi o pokroku při provádění 

programů týkajících se jejich 

integrovaných vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu. Při 

přezkumu v polovině období by členské 

státy měly kromě jiného zvážit, zda je 

třeba programy pozměnit s cílem vyřešit 

případné nedostatky a zvýšit příspěvek 

fondů k provádění politik a opatření 
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stanovených v jejich integrovaných 

vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 

a klimatu. 

__________________ __________________ 

14 [Nařízení o správě energetické unie, 

kterým se mění směrnice 94/22/ES, 

směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, 

nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 

715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice 

Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, 

směrnice 2012/27/EU, směrnice 

2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 

2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 

525/2013 (COM/2016/0759 final/2 – 

2016/0375 (COD)]. 

14 [Nařízení o správě energetické unie, 

kterým se mění směrnice 94/22/ES, 

směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, 

nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 

715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice 

Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, 

směrnice 2012/27/EU, směrnice 

2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 

2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 

525/2013 (COM/2016/0759 final/2 – 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Mireille D'Ornano 

 

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 

programu. 

(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 již tak mimořádně vysoká 

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 

programu. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  14 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Členský stát by měl provést 

přezkum v polovině období pro každý 

program podporovaný z EFRR, ESF+ a 

Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by 

měl zajistit plnohodnotnou úpravu 

programů na základě jejich výkonnosti a 

současně vytvořit příležitost k zohlednění 

nových úkolů a příslušných doporučení pro 

jednotlivé země vydaných v roce 2024. 

Souběžně by Komise v roce 2024 měla, 

společně s technickou úpravou na rok 

2025, přezkoumat celkové příděly všech 

členských států v rámci cíle Investice pro 

zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na 

roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu 

přidělování stanovenou v příslušném 

základním právním aktu. Uvedený 

přezkum by měl společně s výsledky 

přezkumu v polovině období vést ke 

změnám programů spočívajícím v úpravě 

finančních přídělů pro roky 2025, 2026 

a 2027. 

(19) Aby se zaručila účinnost 

zavedených opatření, měl by členský stát 

provést přezkum v polovině období pro 

každý program podporovaný z EFRR, 

ESF+ a Fondu soudržnosti. Uvedený 

přezkum by měl zajistit plnohodnotnou 

úpravu programů na základě jejich 

výkonnosti a současně vytvořit příležitost k 

zohlednění nových úkolů a příslušných 

doporučení pro jednotlivé země vydaných 

v roce 2024. Souběžně by Komise v roce 

2024 měla, společně s technickou úpravou 

na rok 2025, přezkoumat celkové příděly 

všech členských států v rámci cíle 

Investice pro zaměstnanost a růst politiky 

soudržnosti na roky 2025, 2026 a 2027 a 

uplatnit metodu přidělování stanovenou v 

příslušném základním právním aktu. 

Uvedený přezkum by měl společně 

s výsledky přezkumu v polovině období 

vést ke změnám programů spočívajícím v 

úpravě finančních přídělů pro roky 2025, 

2026 a 2027. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  15 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Členský stát by měl provést 

přezkum v polovině období pro každý 

program podporovaný z EFRR, ESF+ a 

Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by 

měl zajistit plnohodnotnou úpravu 

(19) Členský stát by měl provést 

přezkum v polovině období pro každý 

program podporovaný z EFRR, ESF+ a 

Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by 

měl zajistit plnohodnotnou úpravu 
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programů na základě jejich výkonnosti a 

současně vytvořit příležitost k zohlednění 

nových úkolů a příslušných doporučení pro 

jednotlivé země vydaných v roce 2024. 

Souběžně by Komise v roce 2024 měla, 

společně s technickou úpravou na rok 

2025, přezkoumat celkové příděly všech 

členských států v rámci cíle Investice pro 

zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na 

roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu 

přidělování stanovenou v příslušném 

základním právním aktu. Uvedený 

přezkum by měl společně s výsledky 

přezkumu v polovině období vést ke 

změnám programů spočívajícím v úpravě 

finančních přídělů pro roky 2025, 2026 

a 2027. 

programů na základě jejich výkonnosti a 

současně vytvořit příležitost k zohlednění 

nových úkolů a příslušných doporučení pro 

jednotlivé země vydaných v roce 2024, 

včetně zprávy o stavu energetické unie 

vypracované v roce 2024. Souběžně by 

Komise v roce 2024 měla, společně s 

technickou úpravou na rok 2025, 

přezkoumat celkové příděly všech 

členských států v rámci cíle Investice pro 

zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na 

roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu 

přidělování stanovenou v příslušném 

základním právním aktu. Uvedený 

přezkum by měl společně s výsledky 

přezkumu v polovině období vést ke 

změnám programů spočívajícím v úpravě 

finančních přídělů pro roky 2025, 2026 

a 2027. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Davor Škrlec 

 

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 

vypouští se 
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nezbytná k zajištění účinných opatření 

v souvislosti se správou ekonomických 

záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou 

kvalifikovanou většinou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Mireille D'Ornano 

 

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) 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 s cílem zvážit 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. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  18 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Je nezbytné stanovit společné 

požadavky na obsah programů s 

přihlédnutím ke konkrétní povaze každého 

fondu. Uvedené společné požadavky 

mohou být doplněny zvláštními pravidly 

pro jednotlivé fondy. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) [XXX]15 (dále jen 

„nařízení o EÚS“) by mělo stanovit 

zvláštní ustanovení týkající se obsahu 

programů v rámci cíle Evropská územní 

spolupráce (Interreg). 

(21) Ze zjevných důvodů účinnosti a 

spravedlnosti je nezbytné stanovit společné 

požadavky na obsah programů s 

přihlédnutím ke konkrétní povaze každého 

fondu. Uvedené společné požadavky 

mohou být doplněny zvláštními pravidly 

pro jednotlivé fondy. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) [XXX]15 (dále jen 

„nařízení o EÚS“) by mělo stanovit 

zvláštní ustanovení týkající se obsahu 

programů v rámci cíle Evropská územní 

spolupráce (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Nařízení (EU) [...] o zvláštních 

ustanoveních pro cíl Evropská územní 

spolupráce (Interreg), který je podporován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

a nástrojů financování vnější činnosti 

(Úř. věst. L […], […], s. […]). 

15 Nařízení (EU) [...] o zvláštních 

ustanoveních pro cíl Evropská územní 

spolupráce (Interreg), který je podporován 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

a nástrojů financování vnější činnosti 

(Úř. věst. L […], […], s. […]). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  19 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby se posílil integrovaný přístup k 

územnímu rozvoji, měly by investice v 

podobě územních nástrojů, například 

integrované územní investice, komunitně 

vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný 

územní nástroj v rámci cíle politiky 

„Evropa bližší občanům“, který podporuje 

iniciativy vyvíjené členským státem pro 

investice naplánované z EFRR, vycházet 

ze strategií územního a místního rozvoje. 

Pro účely integrovaných územních investic 

a územních nástrojů vytvářených 

členskými státy by měly být stanoveny 

(23) Aby se posílil integrovaný přístup k 

územnímu rozvoji, měly by investice v 

podobě územních nástrojů, například 

integrované územní investice, komunitně 

vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný 

územní nástroj v rámci cíle politiky 

„Evropa bližší občanům“, který podporuje 

iniciativy vyvíjené členským státem pro 

investice naplánované z EFRR, vycházet 

ze strategií územního a místního rozvoje. 

Pro účely integrovaných územních investic 

a územních nástrojů vytvářených 

členskými státy by měly být stanoveny 
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minimální požadavky na obsah územních 

strategií. Uvedené územní strategie by 

měly být vytvářeny a schvalovány v rámci 

odpovědnosti příslušných orgánů nebo 

subjektů. Aby se zajistilo zapojení 

příslušných orgánů nebo subjektů do 

provádění územních strategií, měly by být 

uvedené orgány nebo subjekty odpovědné 

za výběr operací, které budou podpořeny, 

nebo by měly být do tohoto výběru 

zapojeny. 

minimální požadavky na obsah územních 

strategií. Uvedené územní strategie by 

měly být vytvářeny a schvalovány v rámci 

odpovědnosti příslušných orgánů nebo 

subjektů. Aby se zajistilo zapojení 

příslušných orgánů nebo subjektů do 

provádění územních strategií, měly by být 

uvedené orgány nebo subjekty mimo jiné 

odpovědné za výběr operací, které budou 

podpořeny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Pro lepší mobilizaci potenciálu na 

místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit 

komunitně vedený místní rozvoj. Ten by 

měl zohledňovat místní potřeby a potenciál 

i příslušné sociokulturní charakteristiky a 

měl by zajišťovat strukturální změny, 

budovat kapacity komunit a stimulovat 

inovace. Měla by být posílena úzká 

spolupráce a integrované využívání fondů 

pro provádění strategií místního rozvoje. 

Měla by platit základní zásada, že místní 

akční skupiny zastupující zájmy komunity 

budou odpovědné za koncepci a provádění 

strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná 

podpora strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje z různých fondů i jejich 

provádění, je třeba usnadnit využívání 

přístupu s hlavním fondem. 

(24) Pro lepší mobilizaci potenciálu na 

místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit 

komunitně vedený místní rozvoj. Ten by 

měl zohledňovat místní potřeby a potenciál 

i příslušné sociokulturní charakteristiky a 

měl by zajišťovat strukturální změny, 

budovat kapacity komunit a stimulovat 

inovace. Měla by být posílena úzká 

spolupráce a integrované využívání fondů 

pro provádění strategií místního rozvoje. 

Měla by platit základní zásada, že místní 

akční skupiny zastupující zájmy komunity 

budou odpovědné za koncepci a provádění 

strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná 

podpora strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje z různých fondů i jejich 

provádění, mohlo by být zváženo využívání 

přístupu s hlavním fondem. 

Or. fr 

 



 

AM\1162477CS.docx 17/42 PE627.600v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  21 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Pro snížení administrativní zátěže 

by měla být technická pomoc z podnětu 

členského státu prováděna prostřednictvím 

paušální sazby na základě pokroku při 

provádění programu. Uvedená technická 

pomoc může být doplněna cílenými 

opatřeními pro budování administrativních 

kapacit na základě metod úhrady 

nesouvisejících s náklady. Činnosti a 

výstupy i příslušné platby Unie mohou být 

dohodnuty v plánu a mohou vést k platbám 

za výsledky přímo na místě. 

(25) Pro snížení již tak mimořádně 

vysoké administrativní zátěže by měla být 

technická pomoc z podnětu členského státu 

prováděna prostřednictvím paušální sazby 

na základě pokroku při provádění 

programu. Uvedená technická pomoc může 

být doplněna cílenými opatřeními pro 

budování administrativních kapacit na 

základě metod úhrady nesouvisejících s 

náklady. Činnosti a výstupy i příslušné 

platby Unie mohou být dohodnuty v plánu 

a mohou vést k platbám za výsledky přímo 

na místě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí by měla být zajištěna 

součinnost s programem LIFE pro opatření 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

zejména prostřednictvím strategických 

integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody. 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí by měla být zajištěna 

součinnost s programem LIFE pro opatření 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

zejména prostřednictvím strategických 

integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody. Unie by měla zajistit, aby podpora 

poskytovaná z programu LIFE byla v 

souladu s politikami a prioritami Unie a 

aby doplňovala ostatní finanční nástroje 

Unie, při zajištění toho, aby byla zavedena 

zjednodušení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí by měla být zajištěna 

součinnost s programem LIFE pro opatření 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

zejména prostřednictvím strategických 

integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody. 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí by měla být zajištěna 

součinnost s programem LIFE pro opatření 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

zejména prostřednictvím strategických 

integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody, stejně jako doplňkovost s 

ostatními fondy a nástroji Evropské unie. 

Or. it 

Pozměňovací návrh  24 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí by měla být zajištěna 

součinnost s programem LIFE pro opatření 

v oblasti životního prostředí a klimatu, 

zejména prostřednictvím strategických 

integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody. 

(36) V zájmu optimalizace využívání 

spolufinancovaných investic do ochrany 

životního prostředí a dosažení cílů 

zejména v oblasti klimatu by měla být 

zajištěna součinnost s programem LIFE pro 

opatření v oblasti životního prostředí a 

klimatu, zejména prostřednictvím 

strategických integrovaných projektů LIFE 

a strategických projektů na ochranu 

přírody. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36a) Úspěch strategických 

integrovaných projektů závisí na úzké 

spolupráci vnitrostátních, regionálních a 

místních orgánů a příslušných nestátních 

subjektů. Proto by měly být uplatňovány 

zásady transparentnosti a zveřejňování 

rozhodnutí, pokud jde o vypracování, 

provádění, hodnocení a sledování 

projektů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 41 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Finanční nástroje by neměly být 

používány na podporu činností 

souvisejících s refinancováním, jako je 

nahrazení stávajících smluv o úvěru nebo 

jiných forem financování investic, které již 

byly fyzicky dokončeny nebo plně 

provedeny ke dni, kdy bylo přijato 

investiční rozhodnutí, nýbrž spíše k 

podpoře jakéhokoli typu nových investic 

v souladu s hlavními politickými cíli. 

(41) Finanční nástroje by neměly být v 

žádném případě používány na podporu 

činností souvisejících s refinancováním, 

jako je nahrazení stávajících smluv o úvěru 

nebo jiných forem financování investic, 

které již byly fyzicky dokončeny nebo plně 

provedeny ke dni, kdy bylo přijato 

investiční rozhodnutí, nýbrž spíše k 

podpoře jakéhokoli typu nových investic 

v souladu s hlavními politickými cíli. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Mireille D'Ornano 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 44 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(44) Při plném dodržování platných 

pravidel pro státní podporu a zadávání 

veřejných zakázek, která byla objasněna již 

během programového období 2014–2020, 

by řídicí orgány měly mít možnost 

rozhodnout o nejvhodnějších variantách 

pro provádění finančních nástrojů, aby 

byly schopny řešit konkrétní potřeby 

cílových regionů. 

(44) Při plném dodržování platných 

pravidel pro státní podporu a zadávání 

veřejných zakázek, která byla objasněna již 

během programového období 2014–2020, 

by řídicí orgány měly mít možnost 

rozhodnout o nejvhodnějších variantách 

pro provádění finančních nástrojů, aby 

byly schopny řešit konkrétní potřeby 

cílových regionů. Tento cíl vyžaduje 

určitou pružnost v uplatňování pravidel v 

oblasti státní podpory. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  28 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) Aby se usnadnil rychlý začátek 

provádění programu, mělo by se 

zjednodušit převzetí prováděcích opatření z 

předchozího programového období. S 

patřičnými úpravami podle potřeby by se 

mělo zachovat využívání počítačového 

systému, který již byl zaveden v 

předchozím programovém období, pokud 

nebude nutná nová technologie. 

(46) Aby se urychlilo provádění 

programu, mělo by se zjednodušit převzetí 

prováděcích opatření z předchozího 

programového období. S patřičnými 

úpravami podle potřeby by se mělo 

zachovat využívání počítačového systému, 

který již byl zaveden v předchozím 

programovém období, pokud nebude nutná 

nová technologie. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  29 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 52 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(52) Snížení požadavků na kontroly 

a audit by mělo být možné, pokud existuje 

záruka, že program účinně fungoval během 

posledních dvou po sobě jdoucích let, 

neboť to svědčí o tom, že fondy jsou 

v průběhu delšího období prováděny 

účinně a efektivně. 

(52) Snížení požadavků na kontroly 

a audit by mělo být možné, pokud existuje 

záruka, že program účinně fungoval během 

posledních dvou po sobě jdoucích let, 

neboť to svědčí o tom, že fondy jsou 

v průběhu delšího období prováděny 

účinně a efektivně; to umožní snížit 

administrativní zátěž pro kontrolní 

orgány. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  30 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 55 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(55) Aby se snížila administrativní zátěž 

pro členské státy i pro Komisi, měl by být 

vytvořen závazný harmonogram 
čtvrtletních žádostí o platby. Nadále by se 

mělo zadržovat 10 % výše plateb Komise 

až do úhrady ročních účetních zůstatků, 

kdy je Komise schopna dospět k závěru, že 

účetní závěrka je úplná, přesná a věrná. 

(55) Aby se snížila administrativní zátěž 

pro členské státy i pro Komisi, je třeba 

zvážit vytvoření závazného 

harmonogramu čtvrtletních žádostí o 

platby. Nadále by se mělo zadržovat 10 % 

výše plateb Komise až do úhrady ročních 

účetních zůstatků, kdy je Komise schopna 

dospět k závěru, že účetní závěrka je úplná, 

přesná a věrná. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  31 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 57 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) S cílem zajistit finanční zájmy a 

rozpočet Unie by měla být stanovena a 

(57) S cílem ochránit finanční zájmy a 

rozpočet Unie a dbát na kontrolované 



 

PE627.600v01-00 22/42 AM\1162477CS.docx 

CS 

provedena přiměřená opatření na úrovni 

členských států a Komise. Pokud jsou 

splněny příslušné podmínky, Komise by 

měla mít možnost přerušit platební lhůty, 

pozastavit průběžné platby a použít 

finanční opravy. Komise by měla 

dodržovat zásadu proporcionality tím, že 

zohlední povahu, závažnost a četnost 

nesrovnalostí a jejich finanční důsledky pro 

rozpočet Unie. 

vynakládání veřejných financí by měla být 

stanovena a provedena přiměřená opatření 

na úrovni členských států a Komise. Pokud 

jsou splněny příslušné podmínky, Komise 

by měla mít možnost přerušit platební 

lhůty, pozastavit průběžné platby a použít 

finanční opravy. Komise by měla 

dodržovat zásadu proporcionality tím, že 

zohlední povahu, závažnost a četnost 

nesrovnalostí a jejich finanční důsledky pro 

rozpočet Unie. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  32 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 61 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) Pro určování regionů a oblastí, jež 

jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 

fondů, by se měla stanovit objektivní 

kritéria. Za tímto účelem by mělo být 

určení těchto regionů a oblastí na úrovni 

Unie založeno na společném systému 

třídění regionů stanoveném nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1059/200323, ve znění nařízení Komise 

(EU) č. 868/201424. 

(61) Pro určování regionů a oblastí, jež 

jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 

fondů, by se měla stanovit objektivní a 

přesná kritéria. Za tímto účelem by mělo 

být určení těchto regionů a oblastí na 

úrovni Unie založeno na společném 

systému třídění regionů stanoveném 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/200323, ve znění nařízení 

Komise (EU) č. 868/201424. 

__________________ __________________ 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 

o zavedení společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 

154, 21.6.2003, s. 1). 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 

o zavedení společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 

154, 21.6.2003, s. 1). 

24 Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze 

dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 

klasifikace územních statistických jednotek 

(NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1). 

24 Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze 

dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 

klasifikace územních statistických jednotek 

(NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1). 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  33 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 65 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(65) Aby byl zajištěn přiměřený příděl 

pro kategorie regionů, neměly by být 

celkové příděly pro členské státy na méně 

rozvinuté regiony, regiony s přechodnou 

podporou a rozvinutější regiony mezi 

kategoriemi v zásadě převoditelné. Aby 

však členské státy mohly reagovat na 

nutnost řešit konkrétní problémy, měly by 

mít možnost požádat o převod svých 

přídělů pro rozvinutější regiony nebo pro 

regiony s přechodnou podporou do méně 

rozvinutých regionů a uvedené rozhodnutí 

by měly odůvodnit. Aby se zajistil dostatek 

finančních zdrojů pro méně rozvinuté 

regiony, měl by být stanoven strop pro 

převody do rozvinutějších regionů nebo do 

regionů s přechodnou podporou. 

Převoditelnost zdrojů mezi cíli by neměla 

být možná. 

(65) Aby byl zajištěn přiměřený příděl 

pro kategorie regionů, neměly by být 

celkové příděly pro členské státy na méně 

rozvinuté regiony, regiony s přechodnou 

podporou a rozvinutější regiony mezi 

kategoriemi v zásadě převoditelné. Aby 

však členské státy mohly reagovat na 

nutnost řešit konkrétní problémy, měly by 

mít možnost využívat určité pružnosti a 

požádat o převod svých přídělů pro 

rozvinutější regiony nebo pro regiony s 

přechodnou podporou do méně 

rozvinutých regionů a uvedené rozhodnutí 

by měly odůvodnit. Aby se zajistil dostatek 

finančních zdrojů pro méně rozvinuté 

regiony, měl by být stanoven strop pro 

převody do rozvinutějších regionů nebo do 

regionů s přechodnou podporou. 

Převoditelnost zdrojů mezi cíli by neměla 

být možná. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 66 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(66) Vzhledem k jedinečným a 

specifickým okolnostem na ostrově Irsko a 

s cílem podpořit spolupráci mezi severem a 

jihem podle Velkopáteční dohody by měl 

(66) Vzhledem k jedinečným a 

specifickým okolnostem na ostrově Irsko a 

s cílem podpořit spolupráci mezi severem a 

jihem podle Velkopáteční dohody, a to i po 
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pokračovat nový přeshraniční program 

PEACE PLUS, který by měl vycházet z 

činností realizovaných předchozími 

programy Peace a INTERREG mezi 

pohraničními okresy Irska a Severního 

Irska. S ohledem na jeho praktický význam 

by tento program měl být podpořen 

specifickým přídělem, aby mohl dále 

podporovat opatření pro zajištění míru a 

usmíření a na tento program by měl být 

vyčleněn i vhodný podíl irského přídělu v 

rámci cíle Evropská územní spolupráce 

(Interreg). 

brexitu a nejistotě, kterou vytváří, by měl 

pokračovat nový přeshraniční program 

PEACE PLUS, který by měl vycházet z 

činností realizovaných předchozími 

programy Peace a INTERREG mezi 

pohraničními okresy Irska a Severního 

Irska. S ohledem na jeho praktický význam 

by tento program měl být podpořen 

specifickým přídělem, aby mohl dále 

podporovat opatření pro zajištění míru a 

usmíření a na tento program by měl být 

vyčleněn i vhodný podíl irského přídělu v 

rámci cíle Evropská územní spolupráce 

(Interreg). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 69 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(69) Kromě toho by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 SFEU, pokud 

jde o stanovení kritérií pro určení případů 

nesrovnalostí, které mají být vykázány, 

definice jednotkových nákladů, 

jednorázových částek, paušálních sazeb 

a financování nesouvisejícího s náklady 

vztahujícího se na všechny členské státy, 

jakož i zavedení standardizovaných 

rutinních metod výběru vzorků. 

vypouští se 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  36 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) „posouzením klimatické odolnosti“ 

proces, který zajišťuje, aby byla 

infrastruktura odolná vůči nepříznivým 

dopadům klimatu v souladu 

s vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li 

k dispozici, nebo mezinárodně uznávanými 

normami. 

(37) „posouzením klimatické odolnosti“ 

proces, který zajišťuje, aby byla 

infrastruktura odolná vůči nepříznivým 

dopadům klimatu v souladu 

s vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li 

k dispozici, nebo mezinárodně uznávanými 

normami a aby byla při investicích do 

infrastruktury uplatňována zásada 

„energetická účinnost v první řadě“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) „posouzením z hlediska životního 

prostředí a biologické rozmanitosti“ 

strukturovaný proces, jehož 

prostřednictvím je zajišťováno účinné 

uplatňování nástrojů s cílem zabránit 

tomu, aby měly výdaje EU škodlivé 

dopady, a maximalizovat přínosy těchto 

výdajů na stav životního prostředí a 

biologické rozmanitosti v EU na základě 

„společného rámce pro posouzení 

rozpočtu EU z hlediska biologické 

rozmanitosti“, který vypracovala Komise, 

a v souladu s vnitrostátními předpisy a 

pokyny, pokud jsou k dispozici, nebo 

mezinárodně uznávanými normami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Davor Škrlec 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zelenější, nízkouhlíková Evropa 

díky podpoře přechodu na čistou a 

spravedlivou energii, zelených a modrých 

investic, oběhového hospodářství, 

přizpůsobení se změnám klimatu a 

prevence a řízení rizik; 

b) zelenější Evropa s nulovými 

emisemi uhlíku díky podpoře přechodu na 

čistou a spravedlivou energii, zelených a 

modrých investic, oběhového hospodářství, 

přizpůsobení se změnám klimatu a 

prevence a řízení rizik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) propojenější Evropa díky zvyšování 

mobility a regionálního propojení IKT; 

c) propojenější Evropa díky zvyšování 

mobility s nulovými emisemi a 

regionálního propojení IKT; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Regiony závislé na uhlíku, které 

postihne přesun pracovních míst kvůli 

nezbytné strukturální transformaci na 

nízkouhlíkové hospodářství, budou mít za 

účelem usnadnění spravedlivého 

přechodu přístup k dodatečné podpoře, 

aby dosáhly cílů PO2. Cílem je poskytnout 

těmto regionům, zejména těm, které již 
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nejsou způsobilé pro podporu z 

modernizačního fondu podle směrnice 

2003/87/ES, pomoc prostřednictvím 

podpory přemísťování, rekvalifikace a 

zvyšování kvalifikace pracovníků, 

vzdělávání a iniciativ zaměřených na 

hledání zaměstnání, jakož i tvorby nových 

pracovních míst, např. prostřednictvím 

začínajících podniků, a to na základě 

intenzivního dialogu a koordinace se 

sociálními partnery. Za účelem 

financování těchto opatření bude 25 % 

rozpočtu programu na podporu 

strukturálních reforem (SRSP) převedeno 

do strukturálních fondů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy poskytují informace o 

podpoře plnění cílů v oblasti životního 

prostředí a klimatu s použitím metodiky 

založené na typech intervence v závislosti 

na daném fondu. Tato metodika spočívá v 

přidělení konkrétního koeficientu 

poskytované podpoře, který odráží rozsah, 

v jakém tato podpora přispívá k plnění cílů 

v oblasti životního prostředí a klimatu. V 

případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti 

jsou koeficienty přiděleny dimenzím a 

kódům pro typy intervencí stanoveným v 

příloze I. 

3. Členské státy zajistí posouzení 

svých operací z hlediska klimatické 

odolnosti, životního prostředí a biologické 

rozmanitosti v rámci všech svých 

plánovacích a prováděcích postupů. 

Poskytují informace o podpoře plnění cílů 

v oblasti životního prostředí a klimatu s 

použitím metodiky založené na typech 

intervence v závislosti na daném fondu. 

Tato metodika spočívá v přidělení 

konkrétního koeficientu poskytované 

podpoře, který odráží rozsah, v jakém tato 

podpora přispívá k plnění cílů v oblasti 

životního prostředí a klimatu. V případě 

EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti jsou 

koeficienty přiděleny dimenzím a kódům 

pro typy intervencí stanoveným v příloze I. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) příslušné subjekty zastupující 

občanskou společnost, partnery v oblasti 

životního prostředí a subjekty zodpovědné 

za prosazování sociálního začlenění, 

základních práv, práv osob se zdravotním 

postižením, rovnosti žen a mužů a 

nediskriminace. 

c) příslušné subjekty zastupující 

občanskou společnost, partnery v oblasti 

životního prostředí a subjekty zodpovědné 

za prosazování sociálního začlenění, 

začleňování marginalizovaných komunit, 

základních práv, práv osob se zdravotním 

postižením, rovnosti žen a mužů a 

nediskriminace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Článek 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 6a 

 Horizontální zásady 

 1. Členské státy, řídicí orgány a Komise 

dodržují ve všech fázích provádění fondů 

horizontální zásady stanovené v článcích 

2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v 

článcích 7 až 11 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU), včetně plného 

začleňování udržitelného rozvoje a 

zohledňování Listiny základních práv 

Evropské unie. 

 2. Členské státy, řídicí orgány a Komise 

dodržují ve všech fázích provádění 

povinnost začleňování požadavků na 

ochranu životního prostředí a klimatu 

podle článku 11 SFEU a zásady 

„znečišťovatel platí“ stanovené v čl. 191 

odst. 2 SEU. 
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 3. Členské státy, řídicí orgány a Komise 

zejména po celou dobu přípravy a 

provádění dohod o partnerství a programů 

partnerství:  

 a) přihlížejí k tomu, jaký mají investice 

prováděné z fondů potenciál působit v 

oblasti zmírňování a přizpůsobování se 

změně klimatu, a zajišťují, aby byly tyto 

investice odolné vůči dopadům změny 

klimatu a přírodních katastrof, jako jsou 

vyšší rizika záplav, sucha, 

dlouhotrvajících veder, lesních požárů a 

extrémních povětrnostních jevů; 

 b) zajišťují zohledňování a podporu 

rovnosti mezi muži a ženami a 

začleňování genderového hlediska, a to i v 

souvislosti s monitorováním, vykazováním 

a hodnocením;  

 c) zajišťují práva osob se zdravotním 

postižením, včetně jejich práva na 

dostupnost v souladu s článkem 9 Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním 

postižením a v souladu s právními 

předpisy Unie harmonizujícími požadavky 

na dostupnost v případě výrobků a služeb;  

 d) přijímají vhodná opatření za účelem 

předcházení jakékoli diskriminaci na 

základě pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace;  

 e) zajišťují, aby byly řádně zohledňovány 

a prosazovány požadavky na ochranu 

životního prostředí, účinné využívání 

zdrojů, zásada „energetická účinnost v 

první řadě“, posouzení z hlediska 

biologické rozmanitosti, odolnost vůči 

katastrofám a prevence a řízení rizik. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Davor Škrlec 
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Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii a) vysvětlení toho, jakým způsobem 

byly fondy uvedeny do souladu s cíli, 

politikami a opatřeními obsaženými v 

jejich vnitrostátních plánech v oblasti 

energetiky a klimatu podle nařízení o 

správě energetické unie a jak přispívají k 

jejich plnění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) příděly finančních zdrojů podle 

priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027; 

a) příděly finančních zdrojů podle 

priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027, 

zejména s ohledem na aktualizace 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky 

a klimatu vypracované podle článku 13 

nařízení o správě energetické unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může členský stát požádat, aby 

přezkoumal příslušné programy a navrhl 

jejich změny, je-li to nezbytné, aby se 

podpořilo provádění příslušných 

doporučení Rady. 

Komise může členský stát požádat, aby 

přezkoumal příslušné programy a navrhl 

jejich změny, je-li to nezbytné, aby se 

podpořilo provádění příslušných 

doporučení pro jednotlivé země. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) na podporu provádění příslušného 

doporučení pro jednotlivé země přijatého 

v souladu s článkem 28 nařízení o správě 

energetické unie, které je určeno 

dotčenému členskému státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 vii a) výzvám a cílům uvedeným ve 

vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 

a klimatu podle nařízení o správě 

energetické unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise posoudí program a jeho 

soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro 

1. Komise posoudí program a jeho 

soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro 
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specifické fondy a také s dohodou o 

partnerství. Komise v rámci svého 

posouzení zejména vezme v úvahu 

příslušná doporučení pro jednotlivé země. 

specifické fondy a také s dohodou o 

partnerství. Komise v rámci svého 

posouzení zejména přezkoumá, zda jsou 

příslušná doporučení pro jednotlivé země 

řádně řešena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Všechna rozhodnutí 

monitorovacího výboru a příslušné 

podklady se zveřejní na internetových 

stránkách uvedených v čl. 44 odst. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Článek 35 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 35a 

 Jednotné kontaktní místo pro občany 

 1. Členský stát do tří měsíců ode dne 

oznámení rozhodnutí o schválení 

programu dotčenému členskému státu 

zřídí jednotné kontaktní místo, které bude 

reagovat na jakékoli otázky nebo žádosti 

občanů EU, včetně příjemců, týkající se 

provádění programu. 

 Členský stát může zřídit jedno jednotné 

kontaktní místo pro více programů. 

 2. Jednotné kontaktní místo bude 
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občanům EU poskytovat komplexní 

poradenství o provádění programu, včetně 

výzev k předkládání projektů, a vyřizovat 

veškeré stížnosti týkající se jeho 

provádění, zejména pokud jde o 

soudržnost daného programu s jinými 

politikami a požadavky EU, jako je 

politika v oblasti životního prostředí a 

klimatu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Čl. 67 – odst. 3 – písm. j 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) zajistí posouzení klimatické 

odolnosti investic do infrastruktury 

s očekávanou životností alespoň pět let. 

j) zajistí posouzení investic 

do infrastruktury s očekávanou životností 

alespoň pět let z hlediska klimatické 

odolnosti, životního prostředí a biologické 

rozmanitosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka 1 – položka 2 

 

 

Znění navržené Komisí 

CÍL POLITIKY 2: ZELENĚJŠÍ, NÍZKOUHLÍKOVÁ EVROPA DÍKY PODPOŘE 

PŘECHODU NA ČISTOU A SPRAVEDLIVOU ENERGII, ZELENÝCH A MODRÝCH 

INVESTIC, OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM 

KLIMATU A PREVENCE A ŘÍZENÍ RIZIK 

024 
Energetická účinnost a demonstrační projekty v 

malých a středních podnicích a podpůrná opatření 
100 % 40 % 

025 Renovace zvyšující energetickou účinnost 100 % 40 % 
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stávajícího bytového a domovního fondu, 

demonstrační projekty a podpůrná opatření 

026 

Renovace zvyšující energetickou účinnost veřejné 

infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná 

opatření 

100 % 40 % 

027 

Podpora podniků, které poskytují služby přispívající 

k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči 

změně klimatu 

100 % 40 % 

028 Energie z obnovitelných zdrojů: větrná 100 % 40 % 

029 Energie z obnovitelných zdrojů: solární 100 % 40 % 

030 Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa 100 % 40 % 

031 Energie z obnovitelných zdrojů: mořská 100 % 40 % 

032 
Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální 

energie) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentní systémy distribuce energie středního a 

nízkého napětí (včetně inteligentních sítí a systémů 

IKT) a související skladování 

100 % 40 % 

034 
Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a 

elektřiny, dálkové vytápění a chlazení 
100 % 40 % 

035 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování 

povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 

řízení katastrof) 

100 % 100 % 

036 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: požáry (včetně zvyšování povědomí, 

civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení 

katastrof) 

100 % 100 % 

037 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: jiné, např. bouře a sucha (včetně 

zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a 

infrastruktur řízení katastrof) 

100 % 100 % 

038 

Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik 

nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a 

rizik souvisejících s lidskou činností (např. 

technologických nehod), včetně zvyšování 

povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 

řízení katastrof 

0 % 100 % 

039 Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, 

zpracování, skladování a distribuční infrastruktura, 
0 % 100 % 
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opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody) 

040 

Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů 

(včetně správy povodí, zvláštních opatření pro 

přizpůsobování se změně klimatu, opětovného 

využívání a snižování úniků) 

40 % 100 % 

041 Odvádění a čištění odpadních vod 0 % 100 % 

042 

Nakládání s odpady v domácnostech: opatření 

týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich 

minimalizace, třídění a recyklace 

0 % 100 % 

043 
Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-

biologické zpracování, tepelné ošetření 
0 % 100 % 

044 
Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo 

nebezpečnými odpady 
0 % 100 % 

045 
Podpora použití recyklovaných materiálů jako 

surovin 
0 % 100 % 

046 
Sanace průmyslových objektů a kontaminované 

půdy 
0 % 100 % 

047 

Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu 

prostředí a účinné využívání zdrojů v malých a 

středních podnicích 

40 % 40 % 

048 Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku 40 % 100 % 

049 
Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená 

infrastruktura 
40 % 100 % 

 

Pozměňovací návrh 

CÍL POLITIKY 2: ZELENĚJŠÍ, NÍZKOUHLÍKOVÁ EVROPA DÍKY PODPOŘE 

PŘECHODU NA ČISTOU A SPRAVEDLIVOU ENERGII, ZELENÝCH A MODRÝCH 

INVESTIC, OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM 

KLIMATU A PREVENCE A ŘÍZENÍ RIZIK 

024 
Energetická účinnost a demonstrační projekty v 

malých a středních podnicích a podpůrná opatření 
100 % 40 % 

025 

Renovace zvyšující energetickou účinnost 

stávajícího bytového a domovního fondu, 

demonstrační projekty a podpůrná opatření 

100 % 40 % 

026 

Renovace zvyšující energetickou účinnost veřejné 

infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná 

opatření 

100 % 40 % 

027 Podpora podniků, které poskytují služby přispívající 

k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči 
100 % 40 % 
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změně klimatu 

028 Energie z obnovitelných zdrojů: větrná 100 % 40 % 

029 Energie z obnovitelných zdrojů: solární 100 % 40 % 

030 Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa 100 % 40 % 

031 Energie z obnovitelných zdrojů: mořská 100 % 40 % 

032 
Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální 

energie) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentní systémy distribuce energie středního a 

nízkého napětí (včetně inteligentních sítí a systémů 

IKT) a související skladování 

100 % 40 % 

034 
Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a 

elektřiny, dálkové vytápění a chlazení 
100 % 40 % 

035 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování 

povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 

řízení katastrof) 

100 % 100 % 

036 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: požáry (včetně zvyšování povědomí, 

civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení 

katastrof) 

100 % 100 % 

037 

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s 

oblastí klimatu: jiné, např. bouře a sucha (včetně 

zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a 

infrastruktur řízení katastrof) 

100 % 100 % 

038 

Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik 

nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a 

rizik souvisejících s lidskou činností (např. 

technologických nehod), včetně zvyšování 

povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 

řízení katastrof 

0 % 100 % 

039 

Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, 

zpracování, skladování a distribuční infrastruktura, 

opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody) 

0 % 100 % 

040 

Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů 

(včetně správy povodí, zvláštních opatření pro 

přizpůsobování se změně klimatu, opětovného 

využívání a snižování úniků) 

40 % 100 % 

041 Odvádění a čištění odpadních vod 0 % 100 % 

042 Nakládání s odpady v domácnostech: opatření 0 % 100 % 
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týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich 

minimalizace, třídění a recyklace 

X Příspěvek k soběstačnosti EU v oblasti surovin 0 % 100 % 

X 
Příspěvek recyklovaných materiálů k poptávce po 

surovinách 
0 % 100 % 

044 
Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo 

nebezpečnými odpady 
0 % 100 % 

045 
Podpora použití recyklovaných materiálů jako 

surovin 
0 % 100 % 

046 
Sanace průmyslových objektů a kontaminované 

půdy 
0 % 100 % 

047 

Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu 

prostředí a účinné využívání zdrojů v malých a 

středních podnicích 

40 % 40 % 

048 Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku 40 % 100 % 

049 
Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě 

Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená 

infrastruktura 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – tabulka 1 – položka 2 – řádek 27 

 

 

Znění navržené Komisí 

 

077 Infrastruktura pro alternativní paliva 
100 

% 
40 % 

 

Pozměňovací návrh 

 

077 
Infrastruktura pro dobíjení vozidel s nulovými 

emisemi 

100 

% 
40 % 
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Pozměňovací návrh  55 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – tabulka 1 – položka 4 a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrh 

Účinné uplatňování a provádění politiky 

EU v oblasti životního prostředí 

Jsou zavedeny monitorovací mechanismy 

k zajištění souladu s politikou EU v 

oblasti životního prostředí, které zahrnují: 

 1. opatření a dostatečnou administrativní 

kapacitu k zajištění ověřování souladu 

operací podporovaných z fondů s 

politikou EU v oblasti životního prostředí, 

zejména se strategií EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 2020, 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2011/92/EU (posuzování vlivů na životní 

prostředí), směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2001/42/ES 

(strategické posuzování vlivů na životní 

prostředí), směrnicí Rady 92/43/EHS a 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/147/ES; 

 2. opatření týkající se odborné přípravy 

zaměstnanců zapojených do provádění 

fondů a poskytování informací těmto 

zaměstnancům, pokud jde o politiku EU v 

oblasti životního prostředí; 

 3. opatření přijatá v souladu s 

institucionálním a právním rámcem 

členských států týkající se zapojení 

organizací občanské společnosti 

působících v oblasti ochrany a obnovy 

životního prostředí po celou dobu 

přípravy a provádění programů. 
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Pozměňovací návrh  56 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – tabulka 1 – položka 4 b (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrh 

Jsou zavedeny účinné mechanismy na 

podporu rovnosti žen a mužů, které 

zahrnují: 

1. opatření přijatá v souladu s 

institucionálním a právním rámcem 

členských států týkající se zapojení 

subjektů odpovědných za rovnost žen a 

mužů po celou dobu přípravy a provádění 

programů; 

 2. opatření týkající se odborné přípravy 

zaměstnanců zapojených do provádění 

fondů a poskytování informací těmto 

zaměstnancům, pokud jde o rovnost žen a 

mužů, začleňování hlediska rovnosti žen a 

mužů a sestavování rozpočtu z hlediska 

rovnosti žen a mužů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Davor Škrlec 

 

Návrh nařízení 

Příloha IV – tabulka 1 – položka 2 – řádek 1 

 

 

Znění navržené Komisí 

    

2. Zelenější, 

nízkouhlíková 
Evropa díky 

podpoře přechodu 

na čistou a 

EFRR a Fond 

soudržnosti 2.1 

Podpora 

opatření 

v oblasti 

Strategický rámec 

politiky na 

podporu renovace 

zvyšující 

energetickou 

1. Je přijata 

dlouhodobá 

vnitrostátní 

strategie renovací 

na podporu 
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spravedlivou 

energii, zelených 

a modrých 

investic, 

oběhového 

hospodářství, 

přizpůsobení se 

změnám klimatu 

a prevence a 

řízení rizik 

energetické 

účinnosti 
účinnost obytných 

a nebytových 

budov 

renovace 

vnitrostátního 

fondu obytných 

a nebytových 

budov, která je v 

souladu 

s požadavky 

směrnice 

2010/31/EU 

o energetické 

náročnosti budov 

a která: 

 a. Obsahuje 

orientační 

milníky pro rok 

2030, 2040 a cíle 

pro rok 2050 

 b. Stanoví 

orientační přehled 

rozpočtových 

zdrojů na 

podporu 

provádění 

strategie 

 c. Definuje 

účinné 

mechanismy 

na podporu 

investic 

do renovace 

budov   

 2. Uvádí opatření 

na zvýšení 

energetické 

účinnosti k 

dosažení 

požadovaných 

úspor energie 

Pozměňovací návrh 

2. Zelenější 

Evropa s 

nulovými 

emisemi uhlíku 
díky podpoře 

přechodu na 

čistou a 

spravedlivou 

energii, zelených 

EFRR a Fond 

soudržnosti 2.1 

Podpora zelené 

infrastruktury 

v městském 

prostředí 

a snížení 

znečištění 

ovzduší, vody a 

Účinná podpora 

zelené 

infrastruktury a 

kvality ovzduší 

v městském 

prostředí 

1. Je přijata 

dlouhodobá 

vnitrostátní 

strategie renovací 

na podporu 

renovace 

vnitrostátního 

fondu obytných 

a nebytových 



 

AM\1162477CS.docx 41/42 PE627.600v01-00 

 CS 

a modrých 

investic, 

oběhového 

hospodářství, 

přizpůsobení se 

změnám klimatu 

a prevence a 

řízení rizik 

půdy, znečištění 

hlukem a 

světelného 

znečištění 

budov, která je v 

souladu 

s požadavky 

směrnice 

2010/31/EU 

o energetické 

náročnosti budov 

a která: 

 a. Obsahuje 

orientační 

milníky pro rok 

2030, 2040 a cíle 

pro rok 2050 

 b. Stanoví 

orientační přehled 

rozpočtových 

zdrojů na 

podporu 

provádění 

strategie 

 c. Definuje 

účinné 

mechanismy 

na podporu 

investic 

do renovace 

budov   

 2. Uvádí opatření 

na zvýšení 

energetické 

účinnosti k 

dosažení 

požadovaných 

úspor energie 

 Jsou zavedeny 

plány pro kvalitu 

ovzduší podle 

článku 23 

směrnice 

2008/50/ES, 

které zahrnují 

vhodná opatření 

pro řešení 

případných 

překročení 

mezních hodnot 

uvedených v 

přílohách XI a 

XIV směrnice 
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2008/50/ES. 

Or. en 

 


