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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise na vytvoření společných pravidel pro fondy EFRR, ESF+, Fond 
soudržnosti, ENRF, AMIF, ISF a BMVI, který povede ke zjednodušení plánování na 
vnitrostátní úrovni, dosažení větších synergií mezi jednotlivými nástroji financování a 
zlepšení transparentnosti financování.

V souladu s pravomocemi výboru LIBE se pozměňovací návrhy předložené zpravodajem 
zaměřují především na ustanovení týkající se fondů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí –
AMIF, ISF a BMVI. Vzhledem k tomu, že znění návrhu Komise je místy nejasné, pokud jde o 
rozsah působnosti, předložil zpravodaj pozměňovací návrhy, které vyjasňují, které části textu 
se týkají či netýkají fondů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Navíc objasňuje, že 
ustanovení v nařízeních pro jednotlivé fondy nemohou jen doplňovat ustanovení nařízení o 
společných ustanoveních, ale v případě rozporu mají přednost („lex specialis derogat lex 
generalis“). 

Dále provádí v textu tyto změny:

 do názvu Azylového a migračního fondu se vrací slovo „integrační“ (název nařízení, 
článek 1) a jeho zkratka se v celém textu mění z AMF na AMIF;

 do právních východisek se přidává odkaz na Listinu základních práv, kterou musí při 
provádění práva EU dodržovat všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány; 

 v bodech odůvodnění se přidává formulace, která vyjasňuje, že pro komunikační 
aktivity věnované výsledkům a přidané hodnotě opatření financovaných z fondů Unie 
lze z podnětu Komise použít technickou podporu;

 do definice „příslušných doporučení pro jednotlivé země“ v článku 2 se přidávají 
hodnocení v rámci schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu;

 v článku 6 se přidávají regionální orgány a požadavek podat zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o výsledcích konzultace ohledně provádění programů;

 v článku 17 se odstraňuje požadavek na odůvodnění mimořádné pomoci a 
specifických akcí v programu, protože tyto druhy financování se poskytují ad hoc, a 
tudíž je nelze předvídat;

 lhůty, které má Komise na posouzení a schválení změn programů (článek 19), se 
zkracují, aby byly v souladu se stávající praxí;

 paušální sazba pro technickou pomoc v článku 31 se stanoví pro jednotlivé členské 
státy prostřednictvím dohody s Komisí, přičemž maximální sazba bude 7 %; 

 co se týče fondů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, přidává se v článku 34 
požadavek, aby byly do činnosti monitorovacích výborů zapojeny příslušné 
decentralizované agentury EU;

 za účelem přezkumu provádění fondů AMIF, BMVI a ISF se budou během 
programového období konat alespoň tři setkání (článek 36);

 aby se zvýšilo povědomí o stěžejních projektech financovaných z fondů EU, musí 
členské státy uvádět informace o těchto projektech na svém jednotném internetovém 
portálu (článek 41);
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 výměna informací mezi příjemci a programovými orgány by měla probíhat v 
elektronické podobě počínaje rokem 2022, a ne 2023 (článek 63);
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a 
o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový a migrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza

o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a 
o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový, migrační a integrační fond, 
Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 
správu hranic a víza

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Právní východisko -1 (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy o 
Evropské unii,

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Evropskou úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod,
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Demografické znevýhodnění je 
třeba řešit koordinovaným úsilím všech 
unijních, vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánů, prováděním strategií 
pro přizpůsobování se změnám, jež budou 
odrážet místní a regionální situaci, 
a uplatňováním účinné víceúrovňové 
správy, a to jak ve struktuře těchto 
specifických politik zaměřených na 
konkrétní regiony, tak při jejich 
provádění. Komplexnější přístup 
k demografickým znevýhodněním a 
odpovídající změny by měly být zajištěny 
prostřednictvím lepší koordinace nástrojů 
Unie, zejména společné zemědělské 
politiky (SZP), fondů ESI, včetně Fondu 
soudržnosti, Evropské územní spolupráce, 
Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI) a Nástroje pro propojení 
Evropy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro další rozvoj koordinovaného a 
harmonizovaného provádění fondů Unie se 

(2) Pro další koordinaci, harmonizaci, 
zjednodušení a rozvoj koordinovaného a 
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sdíleným řízením, konkrétně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
Fondu soudržnosti, opatření financovaných 
pod sdíleným řízením v Evropském 
námořním a rybářském fondu (ENRF), 
Azylového a migračního fondu (AMIF), 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
Fondu pro integrovanou správu hranic 
(BMVI), by měla být pro všechny tyto 
fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční 
pravidla na základě článku 322 SFEU, 
která jasně stanoví oblast působnosti 
příslušných ustanovení. Kromě toho by 
měla být na základě článku 177 SFEU 
stanovena společná ustanovení, která by se 
týkala pravidel specifických pro jednotlivé 
politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a 
ENRF.

harmonizovaného provádění fondů Unie se 
sdíleným řízením, konkrétně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
Fondu soudržnosti, opatření financovaných 
pod sdíleným řízením v Evropském 
námořním a rybářském fondu (ENRF), 
Azylového, migračního a integračního
fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní 
bezpečnost (ISF) a Fondu pro integrovanou 
správu hranic (BMVI), by měla být pro 
všechny tyto fondy (dále jen „fondy“) 
přijata finanční pravidla na základě článku 
322 SFEU, která jasně stanoví oblast 
působnosti příslušných ustanovení. Kromě 
toho by měla být na základě článku 177 
SFEU stanovena společná ustanovení, 
která by se týkala pravidel specifických pro 
jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Fondu 
soudržnosti a ENRF.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vzhledem ke zvláštnostem 
jednotlivých fondů by měla být zvláštní 
pravidla vztahující se na každý fond a na 
cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) 
v rámci EFRR stanovena v samostatných
nařízeních (dále jen „nařízení pro 
jednotlivé fondy“), která doplní ustanovení 
tohoto nařízení.

(3) Vzhledem ke zvláštnostem 
jednotlivých fondů by měla být zvláštní 
pravidla vztahující se na každý fond a na 
cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) 
v rámci EFRR stanovena v samostatných 
nařízeních (dále jen „nařízení pro 
jednotlivé fondy“), která doplní ustanovení 
tohoto nařízení. V případě rozporných 
ustanovení by měla mít nařízení 
upravující jednotlivé fondy přednost před 
tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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) Okrajové a 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, s cílem zvýšit 
sociální soudržnost.

Pozměňovací návrh 9

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 
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 

(5) Při provádění fondů by měly být 
dodržovány horizontální zásady a hodnoty
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 (dále jen „Listina“). 
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. Operace 
financované z fondů by měly přispívat k
odstranění nerovností, k prosazování 
rovnosti žen a mužů a k boji proti 
diskriminaci z jakéhokoliv důvodu, včetně
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
barvy pleti nebo sociálního původu, 
genetických rysů, náboženského vyznání 
nebo víry, politických názorů či jakýchkoli 
jiných názorů, příslušnosti k národnostní 
menšině, majetku, narození, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace. 
Fondy by neměly podporovat činnosti, 
které přispívají k jakékoli formě segregace 
nebo sociálního vyloučení. 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 
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Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 
stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

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. V 
zájmu dosažení lepší a udržitelnější 
budoucnosti pro všechny je nezbytné 
směřovat podporu z fondů k zásadám 
stanoveným v evropském pilíři sociálních 
práv a cílech udržitelného rozvoje 
stanovených v Agendě 2030 Organizace 
Spojených národů, k nimž se Unie a 
členské státy zavázaly. Fondy by měly dále 
přispívat k vymýcení chudoby v Unii. Při 
provádění fondů by členské státy měly 
zajistit konzistenci, soudržnost a synergie 
s výše uvedenými zásadami a cíli s 
přihlédnutím k místním a regionálním 
výzvám.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podpora práv dětí, jak ji stanoví 
Úmluva OSN o právech dítěte (UNCRC), 
je výslovným cílem politik Unie (článek 3 
Smlouvy o EU). Unie a členské státy by 
měly odpovídajícím způsobem využívat 
fondy s cílem podporovat akce podporující 
účinné zásahy, které přispívají k realizaci 
práv dětí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V souladu s nařízením xxx/xxx by 
Unie měla přijmout opatření na ochranu 
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svého rozpočtu v případě obecných 
nedostatků týkajících se právního státu 
v určitém členském státě.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Část rozpočtu Unie přidělená 
fondům by měla být Komisí prováděna v 
rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí 
členské státy, ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) [číslo nového finančního 
nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). 
Proto by při provádění fondů pod sdíleným 
řízením měla Komise a členské státy 
dodržovat zásady uvedené ve finančním 
nařízení, například zásadu řádného 
finančního řízení a nediskriminace.

(10) Část rozpočtu Unie přidělená 
fondům by měla být Komisí prováděna v 
rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí 
členské státy, ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) [číslo nového finančního 
nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). 
Proto by při provádění fondů pod sdíleným 
řízením měla Komise a členské státy 
dodržovat zásady uvedené ve finančním 
nařízení, například zásadu správnosti 
rozpočtu, řádného finančního řízení, 
transparentnosti a nediskriminace. Členské 
státy by měly upustit od zavádění dalších 
pravidel, která příjemcům znesnadňují 
využívání fondů.

_________________ _________________

12 Úř. věst. L […], […], s. […]. 12 Úř. věst. L […], […], s. […].

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 provádění fondů, vychází 
z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje 
případné zapojení příslušných 
regionálních a místních orgánů, 
příslušných subjektů zastupujících 
občanskou společnost a nevládní 
organizace a hospodářských a sociálních 
partnerů. Pro účely AMIF a BMVI by 
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členské státy měly navíc zajistit, že 
partnerství budou zahrnovat i příslušné 
mezinárodní organizace. Aby byla 
zajištěna kontinuita v 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 14

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 a k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z fondů, 
evropské funkce investiční stabilizace a 
fondu InvestEU. Tyto strategie by rovněž 
měly být v souladu s ostatními fondy, 
programy a nástroji Unie, například 
rámcem EU po roce 2020 pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby se zajistily nezbytné 
předpoklady pro účinné a efektivní 
využívání podpory Unie poskytované 
prostřednictvím fondů, měl by být 
vytvořen omezený seznam základních 
podmínek a stručný a vyčerpávající soubor 
objektivních kritérií pro jejich posuzování. 
Každá základní podmínka by měla být 
vázána na specifický cíl a měla by se 
automaticky použít, pokud bude daný 
specifický cíl vybrán k podpoře. Pokud 
uvedené podmínky nejsou splněny, neměly 
by být výdaje související s operacemi v 
rámci souvisejících specifických cílů 
zahrnuty do žádostí o platby. V zájmu 
zachování příznivého investičního rámce 
by se mělo pravidelně sledovat průběžné 
plnění základních podmínek. Je rovněž 
důležité zajistit, aby operace vybrané pro 
podporu byly prováděny v souladu se 
zavedenými strategiemi a plánovacími 
dokumenty, aby splňovaly základní 
podmínky, a tím zajistit, že všechny 
spolufinancované operace budou v souladu 
s rámcem politiky Unie.

(17) Aby se zajistily nezbytné 
předpoklady pro nediskriminační, 
inkluzivní, účinné, efektivní a 
transparentní využívání podpory Unie 
poskytované prostřednictvím fondů, jež 
může také přispět k obnovení důvěry 
občanů EU týkající se EU a její práce, měl 
by být vytvořen omezený seznam 
základních podmínek a stručný a 
vyčerpávající soubor objektivních kritérií 
pro jejich posuzování. Každá základní 
podmínka by měla být vázána na 
specifický cíl a měla by se automaticky 
použít, pokud bude daný specifický cíl 
vybrán k podpoře. Pokud uvedené 
podmínky nejsou splněny, neměly by být 
výdaje související s operacemi v rámci 
souvisejících specifických cílů zahrnuty do 
žádostí o platby. V zájmu zachování 
příznivého investičního rámce by se mělo 
pravidelně sledovat průběžné plnění 
základních podmínek. Je rovněž důležité 
zajistit, aby operace vybrané pro podporu 
byly prováděny v souladu se zavedenými 
strategiemi a plánovacími dokumenty, aby 
splňovaly základní podmínky, a tím 
zajistit, že všechny spolufinancované 
operace budou v souladu s rámcem politiky 
Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je nezbytné stanovit společné 
požadavky na obsah programů s 
přihlédnutím ke konkrétní povaze každého 
fondu. Uvedené společné požadavky 

(21) Je nezbytné co nejvíce 
harmonizovat jednotlivé složky programů, 
aby se usnadnila příprava programů na 
vnitrostátní úrovni a zvýšila 
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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).

transparentnost a odpovědnost. Proto by 
toto nařízení mělo stanovit společné 
požadavky na obsah programů s 
přihlédnutím ke konkrétní povaze každého 
fondu a poskytnout šablony, zejména pro 
programy podporované z fondů EFRR (cíl 
Investice pro růst a zaměstnanost), ESF+, 
Fond soudržnosti a ENRF a pro 
programy podporované z fondů AMIF, 
BMVI a ISF. Tyto 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. […]).

Pozměňovací návrh 17

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 

(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 a výzkum. 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 
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podpora strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje z různých fondů i jejich 
provádění, je třeba usnadnit využívání 
přístupu s hlavním fondem.

koordinovaná podpora strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje z různých 
fondů i jejich provádění, je třeba usnadnit 
využívání přístupu s hlavním fondem.

Pozměňovací návrh 18

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 tvořené příslušnými sociálními 
partnery, občanskou společností, orgány 
pro rovné zacházení a nezávislými 
organizacemi na ochranu lidských práv.
Důležité jsou transparentnost a vyvážené 
zastoupení, proto je nutné zajistit
vyvážené zastoupení žen a mužů a 
přiměřené zastoupení menšin a dalších 
vyloučených skupin. Monitorovací výbory 
by měla schvalovat Komise. 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.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Členské státy by měly provést 
hodnocení svých programů s cílem zlepšit 
kvalitu jejich utváření a provádění. Pro 
tento účel by měly vypracovat plán 
hodnocení, který by měl zahrnovat 
hodnocení programů AMIF, BMVI a ISF 
v polovině období. Dále by měly členské 
státy do 30. června 2029 provést 
hodnocení dopadu jednotlivých 
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programů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem podpory přípravy 
souvisejících programů a činností v příštím 
programovém období by Komise měla 
provést hodnocení fondů v polovině 
období. Na konci programového období by 
Komise měla provádět zpětná hodnocení 
fondů, která by se měla zaměřit na dopad 
fondů.

(30) Za účelem podpory přípravy 
souvisejících programů a činností v příštím 
programovém období by Komise měla 
provést hodnocení fondů v polovině 
období. Na konci programového období by 
Komise měla zhodnotit dopad fondů. 
Výsledky těchto hodnocení by měly být 
zveřejněny v zájmu zajištění 
transparentnosti a zvýšení důvěry občanů 
v Unii a její orgány.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Řídicí orgány by měly zveřejňovat 
strukturované informace o vybraných 
operacích a příjemcích na internetových 
stránkách programu, který operaci 
podporuje, a současně by měly 
zohledňovat požadavky na ochranu 
osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/67917.

(32) Řídicí orgány by měly zveřejňovat 
strukturované informace o vybraných 
operacích a příjemcích na internetových 
stránkách programu, který operaci 
podporuje, a současně by měly plně 
dodržovat požadavky na ochranu osobních 
údajů stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67917.

__________________ __________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).



PE627.729v02-00 16/51 AD\1169646CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a trvale udržitelný dopad 
fondů, měla by být přijata ustanovení, která 
zaručí, že investice do infrastruktury nebo 
produktivní investice budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání tomu, aby se fondy 
využívaly k získání nepatřičných výhod. 
Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní 
pozornost tomu, aby při výběru operací 
nepodporovaly přemisťování a aby se 
částky neoprávněně vyplacené na operace, 
které nesplňují požadavek na trvalost, 
považovaly za nesrovnalosti.

(38) Aby byla zajištěna inkluzivnost, 
nediskriminace, účinnost, spravedlnost a 
trvale udržitelný dopad fondů, měla by být 
přijata ustanovení, která zaručí, že 
investice do infrastruktury nebo 
produktivní investice budou inkluzivní, 
nediskriminační, budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání tomu, aby se fondy 
využívaly k získání nepatřičných výhod. 
Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní 
pozornost tomu, aby při výběru operací 
nepodporovaly přemisťování a aby se 
částky neoprávněně vyplacené na operace, 
které nesplňují požadavek na trvalost, 
považovaly za nesrovnalosti. Klíčová je 
transparentnost v rámci celého procesu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a trvale udržitelný dopad 
fondů, měla by být přijata ustanovení, která 
zaručí, že investice do infrastruktury nebo 
produktivní investice budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání tomu, aby se fondy 
využívaly k získání nepatřičných výhod. 
Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní 
pozornost tomu, aby při výběru operací 
nepodporovaly přemisťování a aby se 
částky neoprávněně vyplacené na operace, 
které nesplňují požadavek na trvalost, 
považovaly za nesrovnalosti.

(38) Aby byla zajištěna účinnost, 
efektivita, spravedlnost a trvale udržitelný 
dopad fondů, měla by být přijata 
ustanovení, která zaručí, že investice do 
infrastruktury nebo produktivní investice 
budou mít dlouhou životnost, a zabrání 
tomu, aby se fondy využívaly k získání 
nepatřičných výhod. Řídicí orgány by měly 
věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při 
výběru operací nepodporovaly 
přemisťování a aby se částky neoprávněně 
vyplacené na operace, které nesplňují 
požadavek na trvalost, považovaly za 
nesrovnalosti.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) V zájmu účinného boje proti 
protiromskému smýšlení a zajištění toho, 
aby Romové mohli beze zbytku využít svůj 
potenciál jako občané Unie, je nutný 
integrovaný přístup a programování 
provádění programů, do nichž je zahrnuto 
více. proto je zásadní slučitelnost a 
doplňkovost ESF a EFRR a Fondu 
soudržnosti a rovněž dalších relevantních 
fondů, například EZFRV, programu 
Erasmus, programu Kreativní Evropa, 
Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty 
aj.

Pozměňovací návrh 25

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 a dosáhnout 
maximálního kladného účinku.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Aby se zvýšila odpovědnost a 
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transparentnost, Komise by měla zajistit 
systém pro vyřizování stížností, který bude 
přístupný všem občanům a zúčastněným 
subjektům ve všech fázích přípravy a 
provádění programů včetně monitorování 
a hodnocení.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Členské státy by rovněž měly 
předcházet veškerým nesrovnalostem 
včetně podvodů ze strany příjemců, 
odhalovat je a účinně je odstraňovat. 
Kromě toho v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 883/201318 a nařízeními 
(Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) 
č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat a 
stíhat podvody a další trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o 
boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy 
Unie. Členské státy by měly přijmout 
nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo 
subjekty, kterým jsou poskytovány 
finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovaly při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělily nezbytná práva 
a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu 
pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu 
evropského veřejného žalobce 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
a zajistily, aby veškeré třetí strany 
podílející se na provádění fondů Unie 
udělily rovnocenná práva. Členské státy by 

(58) Členské státy by rovněž měly 
předcházet veškerým nesrovnalostem 
včetně podvodů ze strany příjemců, 
odhalovat je a účinně je odstraňovat. 
Kromě toho v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 883/201318 a nařízeními 
(Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) 
č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj 
proti podvodům (OLAF) provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí 
na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat a 
stíhat podvody a další trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o 
boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy 
Unie. Členské státy by měly přijmout 
nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo 
subjekty, kterým jsou poskytovány 
finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovaly při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělily nezbytná práva 
a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu 
pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu 
evropského veřejného žalobce 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
a zajistily, aby veškeré třetí strany 
podílející se na provádění fondů Unie 
udělily rovnocenná práva. Členské státy by 
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měly podat Komisi zprávu o zjištěných 
nesrovnalostech, včetně podvodů, 
a o následných opatřeních, jakož i o 
opatřeních navazujících na vyšetřování 
úřadu OLAF.

měly podat Komisi podrobnou zprávu 
o zjištěných nesrovnalostech, včetně 
podvodů, a o následných opatřeních, jakož 
i o opatřeních navazujících na vyšetřování 
úřadu OLAF, a je-li takový případ 
relevantní, zdůvodnění, proč nebyla v 
návaznosti na vyšetřování úřadu OLAF 
přijata žádná opatření. Členské státy, 
které se neúčastní posílené spolupráce za 
účelem zřízení Úřadu evropského 
veřejného žalobce, by měly Komisi 
podrobně informovat o stíhání 
v případech odhaleného podvodu a 
případně o spolupráci s Eurojustem 
v případě záležitostí, které jsou 
v pravomoci Úřadu evropského veřejného 
žalobce.

_________________ _________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům 
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům 
a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
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proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Je obzvláště důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
systematicky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

(70) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla se všemi 
zúčastněnými stranami odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
systematicky přístup na setkání skupin
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční pravidla pro Evropský 
fond pro regionální rozvoj (dále jen 
„EFRR“), Evropský sociální fond plus 
(dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, 
Evropský námořní a rybářský fond (dále 
jen „ENRF“), Azylový a migrační fond 
(dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní 
bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro 
správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) 
(dále jen „fondy“);

a) finanční pravidla pro Evropský 
fond pro regionální rozvoj (dále jen 
„EFRR“), Evropský sociální fond plus 
(dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, 
Evropský námořní a rybářský fond (dále 
jen „ENRF“), Azylový, migrační a 
integrační fond (dále jen „AMIF“), Fond 
pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a 
Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen 
„BMVI“) (dále jen „fondy“);
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „příslušnými doporučeními pro 
jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v 
souladu s čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 
SFEU týkající se strukturálních problémů, 
které je vhodné řešit prostřednictvím 
víceletých investic, která podle nařízení 
pro jednotlivé fondy spadají do oblasti 
působnosti fondů, a příslušná doporučení 
přijatá v souladu s článkem [XX] nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) [číslo 
nového nařízení o správě energetické unie];

1) „příslušnými doporučeními pro 
jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v 
souladu s čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 
SFEU týkající se strukturálních problémů, 
které je vhodné řešit prostřednictvím 
víceletých investic, která podle nařízení 
pro jednotlivé fondy spadají do oblasti 
působnosti fondů, doporučení uvedená v 
rámci nařízení Rady (EU) č. 1053/20131a

a příslušná doporučení přijatá v souladu 
s článkem [XX] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [číslo nového 
nařízení o správě energetické unie];

__________________

1a Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 
7. října 2013 o vytvoření hodnotícího 
a monitorovacího mechanismu k ověření 
uplatňování schengenského acquis 
a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru 
ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje 
Stálý výbor pro hodnocení a provádění 
Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, 
s. 27).

Odůvodnění

Relevantní pro ISF.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „začleňováním hlediska rovnosti 
žen a mužů“ dva přístupy, jednak 
systematickým začleňováním genderových 
hledisek do všech fází procesu 
programování a provádění a dále 
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dodatečnými konkrétními opatřeními. 
Mezi metody, které lze použít pro 
začlenění zásady rovnosti žen a mužů do 
přípravy a provádění programů, patří 
metody genderového rozpočtování;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) inteligentnější Evropa díky podpoře 
inovativní a inteligentní ekonomické 
transformace;

a) inteligentnější Evropa díky podpoře 
inovativní, udržitelné a inteligentní 
ekonomické transformace;

Pozměňovací návrh 33

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, nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře životaschopného životního 
prostředí, přechodu na čistou a 
spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se změnám klimatu a 
prevence a řízení rizik;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sociálnější Evropa díky provádění 
evropského pilíře sociálních práv;

d) sociálnější, inkluzivnější a 
soudržnější Evropa díky provádění 
evropského pilíře sociálních práv a 
zaměření zejména na boj proti nerovnosti,
chudobě, sociálnímu vyloučení a 
nezaměstnanosti;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Evropa bližší občanům díky 
podpoře udržitelného a integrovaného 
rozvoje městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a místních iniciativ.

e) Evropa bližší občanům díky 
podpoře udržitelného, integrovaného a 
vyváženého rozvoje městských, 
venkovských a pobřežních oblastí a 
místních iniciativ.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Investice pro zaměstnanost a růst v 
členských státech a regionech, který má být 
podporován z EFRR, ESF+ a Fondu 
soudržnosti, a

a) Investice pro zaměstnanost a 
udržitelný a inkluzivní růst v členských 
státech a regionech, který má být 
podporován z EFRR, ESF+ a Fondu 
soudržnosti, a

Pozměňovací návrh 37

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 

3. Členské státy včas 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 
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příloze I. intervencí stanoveným v příloze I.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise zajistí 
koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi 
fondy a jinými nástroji Unie, jako je 
program na podporu reforem, včetně 
nástroje pro provádění reforem a nástroje 
pro technickou podporu. Optimalizují 
mechanismy koordinace mezi 
odpovědnými subjekty za účelem 
zabránění zdvojování úsilí během 
plánování a provádění.

4. Členské státy a Komise zajistí 
koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi 
fondy a jinými nástroji Unie, jako je 
program na podporu reforem, včetně 
nástroje pro provádění reforem a nástroje 
pro technickou podporu, rámec EU po 
roce 2020 pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů aj.. Optimalizují 
mechanismy koordinace mezi 
odpovědnými subjekty za účelem 
zabránění zdvojování úsilí během 
plánování a provádění.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Rovnost žen a mužů a rovné příležitosti a 
nediskriminace

1. Všechny fondy začleněné do nařízení 
o společných ustanoveních zajistí 
v průběhu své přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení rovnost mezi 
muži a ženami. Genderové hledisko by 
mělo být bráno v úvahu ve všech 
dimenzích a všech fázích programu.

2. Program rovněž podporuje v průběhu 
své přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení rovné příležitosti pro všechny, 
bez diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo přesvědčení, 
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zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace nebo genderové identity.

Pozměňovací návrh 40

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 odstraňování chudoby a prosazování 
sociálního začlenění, základních práv, práv 
osob se zdravotním postižením, rovnosti 
žen a mužů a nediskriminace, například 
subjekty zabývající se rovností a nezávislé 
organizace na ochranu lidských práv.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely AMIF a BMVI členské 
státy zajistí, že partnerství budou 
zahrnovat i příslušné mezinárodní 
organizace.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

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 

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

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění programů.

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění programu a o jejím 
výsledku informuje Evropský parlament a 
Radu.

Odůvodnění

Odůvodnění k vyloučení mezinárodních organizací: Zpravodaj uznává význam mezinárodních 
organizací pro provádění AMIF, ale partnerství výslovně cílí na „regionální a místní orgány“ 
(viz první věta). Zdá se důležitější zapojit mezinárodní organizace do přípravy zvláštních 
programů namísto partnerství, která pokrývají všechny fondy v rámci nařízení o společných 
ustanoveních.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Dodržování základních práv

Členské státy a Komise zajistí dodržování 
základních práv a Listiny základních práv 
Evropské unie při využívání finančních 
prostředků.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b

Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace

Členské státy a Komise se zaměřují na 
odstranění nerovnosti a zajišťují po celou 
dobu přípravy a provádění programů 
zohledňování a podporu rovnosti žen a 
mužů a začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů, a to i v souvislosti s 
monitorováním, vykazováním a 
hodnocením. Fondy nesmí podporovat 
činnosti, které přispívají k jakékoli formě 
segregace.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pro každý z vybraných cílů politiky 
každého fondu shrnutí činností a opatření 
pro zajištění rovnosti, začlenění a 
nediskriminace (jak z hlediska sociálních, 
tak i zeměpisných aspektů);

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) opatření přijatá k zapojení 
příslušných partnerů uvedených v článku 
6;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát přezkoumá dohodu o 
partnerství s přihlédnutím k připomínkám 
Komise.

3. Pokud Komise vyjádří připomínky,
členský stát přezkoumá dohodu o 
partnerství a tyto připomínky zohlední.

Odůvodnění

Pokud Komise nemá připomínky, není důvod provádět přezkum.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý specifický cíl jsou v tomto 
nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro 
jeho účinné a efektivní plnění (dále jen 
„základní podmínky“).

Pro každý specifický cíl jsou v tomto 
nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro 
jeho inkluzivní, nediskriminační, účinné a 
efektivní plnění (dále jen „základní 
podmínky“).

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení informace 
uvedené v odstavci 3 provede Komise 
posouzení a uvědomí členský stát, pokud 
se splněním podmínky souhlasí.

Do tří měsíců od obdržení informace 
uvedené v odstavci 3 provede Komise 
posouzení a uvědomí členský stát o 
výsledku.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ukazateli výstupů a výsledků 
souvisejícími se specifickými cíli, které 

a) ověřitelnými a auditovatelnými
ukazateli výstupů a výsledků souvisejícími 
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jsou stanoveny v nařízeních pro jednotlivé 
fondy;

se specifickými cíli, které jsou stanoveny 
v nařízeních pro jednotlivé fondy;

Odůvodnění

Nezávislé třetí strany by měly být schopny ověřit a auditovat ukazatele výkonnosti.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát tyto metodiky na 
žádost Komise zpřístupní.

2. Členský stát tyto metodiky na
požádání předloží Komisi. Komise může 
navrhnout změny metodik, které členský 
stát zohlední.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Hlava 2 – kapitola 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření spojená s řádnou správou 
ekonomických záležitostí

Opatření spojená s řádnou správou 
ekonomických záležitostí a dodržování 
právního státu

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Opatření spojená s účinností fondů, která 
povede k dodržování právního státu

1. V případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členském 
státě jsou Unií přijata opatření, která 
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chrání její rozpočet.

2. Tato opatření jsou přijata v souladu 
s nařízením xxx/xxx o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků
týkajících se právního státu v členských 
státech.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý program stanoví strategii 
svého přispění k dosažení cílů politiky a 
komunikaci o výsledcích programu.

1. Každý program stanoví strategii 
svého přispění k dosažení cílů politiky 
příslušného fondu a komunikaci o 
výsledcích programu.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se skládá z priorit. Každá priorita 
odpovídá jednomu cíli politiky nebo 
technické pomoci. Priorita odpovídající 
jednomu z cílů politiky se skládá z jednoho 
nebo několika specifických cílů. Jednomu 
cíli politiky může odpovídat více než jedna 
priorita.

Programy podporované z EFRR, ESF+ a 
Fondu soudržnosti se skládají z priorit. 
Každá priorita odpovídá jednomu cíli 
politiky nebo technické pomoci. Priorita 
odpovídající jednomu z cílů politiky se 
skládá z jednoho nebo několika 
specifických cílů. Jednomu cíli politiky 
může odpovídat více než jedna priorita.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souhrn hlavních úkolů s 
přihlédnutím k:

a) souhrn hlavních úkolů případně s 
přihlédnutím k:
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) v případě programů podporovaných 
z AMIF, ISF a BMVI pokroku při 
provádění příslušného acquis Unie a 
akčních plánů;

vii) odchylně od čl. 17 odst. 3 bodů i) 
až vi) v případě programů podporovaných 
z AMIF, ISF a BMVI pokroku při 
provádění příslušného acquis Unie a 
akčních plánů a odhalených nedostatků;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) úkonů pro zachování rovnosti, 
inkluze a nediskriminace (jak ve smyslu 
jeho sociálního, tak zeměpisného 
aspektu);

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) opatření přijatá k zapojení 
příslušných partnerů uvedených v článku 6 
do přípravy programu a úlohy partnerů při 
provádění, monitorování a hodnocení 
programu;

g) opatření přijatá k zapojení 
příslušných partnerů uvedených v článku 6 
do přípravy programu a úlohy partnerů při 
provádění, monitorování a hodnocení 
programu, a zda a jak byly připomínky 
těchto partnerů zohledněny při přípravě 
programu;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) opatření přijatá s cílem začlenit 
hledisko rovnosti žen a mužů;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v příslušném případě odůvodnění 
operační podpory, specifických akcí, 
mimořádné pomoci a opatření uvedených 
v článcích [16 a 17] nařízení o AMIF;

d) v příslušném případě odůvodnění 
operační podpory a opatření uvedených v 
článcích [16 a 17] nařízení o AMIF;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát přezkoumá program s 
přihlédnutím k připomínkám Komise.

3. Pokud Komise vyjádří připomínky,
členský stát přezkoumá program a tyto 
připomínky zohlední.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí uvedenou změnu a 
její soulad s tímto nařízením a s nařízeními 
pro specifické fondy, včetně požadavků 
na vnitrostátní úrovni a do tří měsíců od 
předložení pozměněného programu může 
vyjádřit své připomínky.

2. Komise posoudí uvedenou změnu a 
její soulad s tímto nařízením a s nařízeními 
pro specifické fondy, včetně požadavků 
na vnitrostátní úrovni a do dvou měsíců od 
předložení pozměněného programu může 
vyjádřit své připomínky.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát přezkoumá změnu 
programu a vezme při tom v úvahu 
připomínky Komise.

3. Pokud Komise vyjádří připomínky,
členský stát přezkoumá změnu programu a 
tyto připomínky zohlední.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise schválí změnu programu 
nejpozději do šesti měsíců od jejího 
předložení členským státem.

4. Komise schválí změnu programu co 
nejdříve, ale nejpozději do tří měsíců od 
jejího předložení členským státem.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového 
období převést až 5 % původního přídělu 
na jednu prioritu a maximálně 3 % 
rozpočtu programu na jinou prioritu 
stejného fondu a stejného programu. V 
případě programů podporovaných z EFRR 
a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro 
stejnou kategorii regionu.

Členský stát může během programového 
období převést na základě řádného 
odůvodnění až 5 % původního přídělu na 
jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu 
programu na jinou prioritu stejného fondu 
a stejného programu. V případě programů 
podporovaných z EFRR a ESF+ se převod 
týká pouze přídělů pro stejnou kategorii 
regionu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ca) posílení postavení místních 
společenství, aby mohla vypracovávat 
dlouhodobé strategie a řešení významných 
výzev, jimž čelí;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvyšování způsobilosti místních 
aktérů pro vypracovávání a provádění 
operací;

a) zvyšování způsobilosti místních 
aktérů pro vypracovávání a provádění 
operací, včetně jejich schopností v oblasti 
projektového řízení;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Z fondů lze z podnětu členského 
státu financovat opatření, která se mohou 
týkat předchozích i následujících 
programových období, nezbytná pro 
účinnou správu a využívání těchto fondů.

1. Z fondů lze z podnětu členského 
státu financovat opatření, která se mohou 
týkat předchozích i následujících 
programových období, nezbytná pro 
účinnou správu a využívání těchto fondů a 
pro budování kapacity partnerů 
uvedených v článku 6.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jako technická pomoc je vyplácen 
tento procentní podíl z fondů:

2. Na základě dohody mezi Komisí a 
členským státem je možné tento procentní 
podíl z fondů vyplácený jako technická 
pomoc stanovit do níže uvedené 
maximální výše:
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Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě podpory z AMIF, ISF a 
BMVI: 6 %.

d) v případě podpory z AMIF, ISF a 
BMVI: 7 %.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý monitorovací výbor přijme 
svůj jednací řád.

2. Každý monitorovací výbor přijme 
svůj jednací řád, s přihlédnutím 
k požadavku na transparentnost.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Monitorovací výbor zasedá 
nejméně jednou ročně a posuzuje všechny 
otázky, které mají vliv na pokrok směrem k 
dosažení cílů programu.

3. Monitorovací výbor zasedá 
nejméně dvakrát ročně a posuzuje všechny 
otázky, které mají vliv na pokrok směrem 
k dosažení cílů programu.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát určí složení monitorovacího 
výboru a zajistí vyvážené zastoupení 
příslušných orgánů členského státu a 
zprostředkujících subjektů i zástupců 
partnerů uvedených v článku 6.

Členský stát navrhne složení 
monitorovacího výboru a zajistí 
s přihlédnutím k potřebě vyváženého 
zastoupení žen a mužů a rozmanitosti
vyvážené zastoupení příslušných orgánů 
členského státu a zprostředkujících 
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subjektů i zástupců partnerů uvedených 
v článku 6. V monitorovacím výboru je 
třeba zajistit genderovou vyváženost a 
odpovídající zastoupení menšin a jiných 
vyloučených skupin. Monitorovací výbory 
schvaluje Komise.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nesrovnalostí z hlediska 
složení nebo práce monitorovacího výboru
by Komise měla činnost monitorovacího 
výboru pozastavit.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě fondů AMIF, ISF a 
BMVI se činnosti monitorovacího výboru 
účastní v poradní funkci příslušné 
decentralizované agentury.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při budování 
administrativních kapacit veřejných 
institucí a příjemců, je-li to relevantní.

i) pokrok při budování 
administrativních kapacit veřejných 
institucí, partnerů a příjemců, je-li to 
relevantní.

Pozměňovací návrh 79
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Monitorovací výbor může řídicímu 
orgánu navrhnout oblasti, kde je vhodné 
dle návrhu členů monitorovacího výboru 
zasáhnout.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Všechna rozhodnutí 
monitorovacího výboru a příslušné 
podklady se zveřejní na internetových 
stránkách uvedených v čl. 44 odst. 1.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě programů 
podporovaných z AMIF, ISF a BMVI se 
přezkumné jednání uspořádá alespoň 
dvakrát během programového období.

vypouští se

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě programů 
podporovaných z ENRF, AMF, ISF a 
BMVI předloží členský stát výroční zprávu 
o výkonnosti v souladu se nařízeními pro 

6. V případě programů 
podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a 
BMVI předloží členský stát výroční zprávu 
o výkonnosti v souladu s nařízeními pro 
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jednotlivé fondy. jednotlivé fondy.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výroční přezkum výkonnosti je 
předložen Evropskému parlamentu a 
Radě.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnoty ukazatelů výstupů a 
výsledků u vybraných operací a hodnoty 
dosažené operacemi.

b) hodnoty ukazatelů výstupů a 
výsledků u vybraných operací a hodnoty 
dosažené operacemi, případně rozčleněné 
podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Řídicí orgán zveřejní všechny údaje 
předané Komisi na internetových stránkách 
uvedených v čl. 44 odst. 1.

5. Řídicí orgán zveřejní všechny údaje 
předané Komisi na internetových stránkách 
uvedených v čl. 44 odst. 1. Pokud se tak 
nestane, Komise může údaje na vyžádání 
sdělit jednotlivým osobám i organizacím.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Závěrečná zpráva o výkonnosti programu 
zohledňuje hledisko rovnosti žen a mužů a 
obsahuje konkrétní kapitolu věnovanou 
rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
programu. Každé hodnocení posoudí jeho 
účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost a 
přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem 
zvýšení kvality struktury a provádění 
programu.

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
programu. Každé hodnocení posoudí za 
účelem zvýšení kvality struktury a 
provádění programu jeho inkluzivitu, 
nediskriminační povahu, účinnost, 
efektivitu, relevanci, soudržnost a přidanou 
hodnotu na úrovni EU včetně rovnosti žen 
a mužů.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou provádět předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede do konce roku 
2024 hodnocení v polovině období ohledně 
účinnosti, efektivity, relevance, soudržnosti 
každého fondu a jeho přidané hodnoty na 
úrovni EU. Komise může využít všechny 
již dostupné související informace v 
souladu s článkem [128] finančního 

1. Komise provede do konce roku 
2024 hodnocení v polovině období ohledně 
inkluzivnosti, nediskriminační povahy,
účinnosti, efektivity, relevance, soudržnosti 
každého fondu a jeho přidané hodnoty na 
úrovni EU. Komise může využít všechny 
již dostupné související informace v 
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nařízení. souladu s článkem [128] finančního 
nařízení.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede do konce roku 
2024 hodnocení v polovině období ohledně 
účinnosti, efektivity, relevance, soudržnosti 
každého fondu a jeho přidané hodnoty na 
úrovni EU. Komise může využít všechny 
již dostupné související informace v 
souladu s článkem [128] finančního 
nařízení.

1. Komise provede do konce roku 
2024 hodnocení v polovině období ohledně 
účinnosti, efektivity, relevance, soudržnosti
a souladu s acquis EU každého fondu a 
jeho přidané hodnoty, včetně rovnosti žen 
a mužů, na úrovni EU. Komise může 
využít všechny již dostupné související 
informace v souladu s článkem [128] 
finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování informací o úloze a 
úspěších fondů všem občanům Unie 
prostřednictvím jediného internetového 
portálu, který umožňuje přístup ke všem 
programům týkajícím se daného členského 
státu.

b) poskytování informací o úloze a 
úspěších fondů všem občanům Unie 
zejména prostřednictvím jediného 
internetového portálu, který umožňuje 
přístup ke všem programům a ke stěžejním 
projektům financovaným z těchto 
programů týkajícím se daného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídicí orgán do šesti měsíců od 
schválení programu zajistí zřízení 
internetových stránek, na kterých jsou k 

1. Řídicí orgán do tří měsíců od 
schválení programu zajistí zřízení 
internetových stránek, na kterých jsou k 
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dispozici informace o programech, za které 
zodpovídá, včetně cílů programů, činností, 
dostupných možností financování a 
výsledků.

dispozici informace o programech, za které 
zodpovídá, včetně cílů programů, činností, 
dostupných možností financování a 
výsledků a také rozhodnutí a 
podkladových dokumentů monitorovacího 
výboru.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 – h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v případě právních subjektů název 
dodavatele.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a subjekty provádějící 
finanční nástroje dávají najevo, že na 
operaci obdrželi podporu z fondů, včetně 
zdrojů použitých opakovaně v souladu s 
článkem 56, a to tím, že:

1. Příjemci a subjekty provádějící 
finanční nástroje dávají najevo, v úředním 
jazyce (úředních jazycích) členského 
státu, že na operaci obdrželi podporu 
z fondů, včetně zdrojů použitých 
opakovaně v souladu s článkem 56, a to 
tím, že:

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejní na svých pracovních 
internetových stránkách nebo na stránkách 
sociálních sítí, pokud takové stránky 
existují, stručný popis operace úměrný 
míře podpory, včetně jejích cílů a 
výsledků, a zdůrazní, že je na danou 

a) zveřejní na svých pracovních 
internetových stránkách a na stránkách 
sociálních sítí, pokud takové stránky 
existují, stručný popis operace úměrný 
míře podpory, včetně jejích cílů a 
výsledků, a výslovně uvedou, že je na 
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operaci poskytována finanční podpora od 
Unie;

danou operaci poskytována finanční 
podpora od Unie;

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uvedou v dokumentech a 
komunikačních materiálech týkajících se 
provádění operace, určených pro veřejnost 
nebo pro příjemce, prohlášení, které 
viditelně zdůrazní podporu z fondů;

b) uvedou v dokumentech a 
komunikačních materiálech týkajících se 
provádění operace, určených pro veřejnost 
nebo pro příjemce, prohlášení, které 
viditelně zdůrazní, v úředním jazyce 
(úředních jazycích) členského státu,
podporu z fondů;

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) veřejně vystaví cedule nebo 
billboardy, jakmile se zahájí fyzické 
provádění operací zahrnující hmotné 
investice nebo nákup zařízení, pokud jde o:

c) veřejně a viditelným způsobem
vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se 
zahájí fyzické provádění operací zahrnující 
hmotné investice nebo nákup zařízení, 
pokud jde o:

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě operací, které nespadají 
pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň 
jeden plakát minimální velikosti A3 v 
tištěném nebo elektronickém formátu s 
informacemi o operaci, přičemž se 
zdůrazní podpora z fondů;

d) v případě operací, které nespadají 
pod písmeno c), veřejně a viditelným 
způsobem vystaví alespoň jeden plakát 
minimální velikosti A3 v tištěném nebo 
elektronickém formátu s informacemi 
o operaci, přičemž se zdůrazní podpora 
z fondů;
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Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě operací strategického 
významu a operací, jejichž celkové 
náklady přesahují 10 000 000 EUR, 
uspořádá komunikační akci a včas přizve 
Komisi a příslušný řídicí orgán.

e) v případě operací strategického 
významu a operací, jejichž celkové 
náklady přesahují 10 000 000 EUR, 
uspořádá komunikační akci zaměřenou na 
větší publikum a včas přizve Komisi a 
příslušný řídicí orgán.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud příjemce neplní své 
povinnosti podle článku 42 nebo odstavců 
1 a 2 tohoto článku, uplatní členský stát 
finanční opravu zrušením až 5 % podpory 
z fondů na dotčenou operaci.

3. Příjemci a subjekty provádějící 
finanční nástroje předloží Komisi důkazy, 
že plní své povinnosti podle článku 42 
nebo odstavců 1 a 2 tohoto článku. Pokud 
příjemce a subjekty provádějící finanční 
nástroje neplní své povinnosti, uplatní 
členský stát z vlastního podnětu nebo na 
žádost Komise finanční opravu zrušením až 
5 % podpory z fondů na dotčenou operaci.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu finančních nástrojů z 
fondů investovanou do konečných 
příjemců a všechny typy příjmů vytvořené 
těmito investicemi, které připadají na 
podporu z fondů, lze použít k rozdílnému 
zacházení s investory působícími v souladu 
se zásadou tržní ekonomiky 

1. Podporu finančních nástrojů z 
fondů investovanou do konečných 
příjemců a všechny typy příjmů vytvořené 
těmito investicemi, které připadají na 
podporu z fondů, lze použít k rozdílnému 
zacházení s investory působícími v souladu 
se zásadou tržní ekonomiky 
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prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a 
zisků.

prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a 
zisků, s přihlédnutím k zásadě řádného 
finančního řízení.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí legalitu a 
správnost výdajů zahrnutých do účetní 
závěrky předložené Komisi a přijmou 
veškerá potřebná opatření k předcházení 
nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich 
odhalování a nápravě a podávání zpráv o 
nich.

2. Členské státy zajistí legalitu a 
správnost výdajů zahrnutých do účetní 
závěrky předložené Komisi a přijmou 
veškerá potřebná opatření k předcházení 
nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich 
odhalování a nápravě a podávání zpráv o 
nich. Členské státy plně spolupracují 
s úřadem OLAF a případně s Eurojustem 
a Úřadem evropského veřejného žalobce 
v souladu s nařízením xxx/xxx (nové 
nařízení o Eurojustu) a nařízením (COD) 
2017/1939.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí kvalitu a 
spolehlivost systému monitorování a údajů 
o ukazatelích.

4. Členské státy zajistí kvalitu a 
spolehlivost systému monitorování a údajů 
o ukazatelích. Zajistí shromažďování 
údajů, v příslušných případech 
rozčleněných podle pohlaví,

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě programů podporovaných 
z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první 

V případě programů podporovaných 
z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první 
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pododstavec použije od 1. ledna 2023. pododstavec použije od 1. ledna 2022.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž je dotčen čl. 63 odst. 6, 
Komise by měla zajistit systém pro 
vyřizování stížností, který bude přístupný 
všem občanům a zúčastněným subjektům 
Unie ve všech fázích přípravy a provádění 
programů včetně monitorování a 
hodnocení. Při vytváření systému pro 
vyřizování stížností zajistí Komise jeho 
účinné fungování s přihlédnutím k níže 
uvedeným aspektům:

a) viditelnost, aby informace bylo možné 
snadno najít;

b) včasnost, aby byly stížnosti řešeny včas;

c) dostupnost včetně propagace systému 
pro vyřizování stížností, zejména na místní 
a regionální úrovni a mezi organizacemi 
občanské společnosti;

d) reaktivita systému, aby byli stěžovatelé 
informováni o tom, zda je jejich stížnost 
přípustná;

e) objektivita, obzvláště pak provozní 
nezávislost na jiných odděleních;

f) náprava, informace o výsledku 
stížnosti;

g) možnosti odvolání pro případy řešené 
podle čl. 63 odst. 6 v případě, že stěžovatel 
nebo Komise nejsou s výsledkem 
spokojeni.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajistit, aby byl jeho systém kontrol 
a administrativních kontrol nastaven tak, 
aby umožnil zapojení místních 
společenství a účinné vytváření strategií 
vycházejících z komunity;

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zajistit uplatňování začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů v rámci 
programu;

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a 
uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou 
nediskriminační a transparentní, zajišťují 
rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu 
základních práv Evropské unie, zásadu 
udržitelného rozvoje a politiku Unie v 
oblasti životního prostředí v souladu s 
článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a 
uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou 
nediskriminační a transparentní, zajišťují 
rovnost žen a mužů a ctí acquis Unie a 
zohledňují Listinu základních práv 
Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje 
a politiku Unie v oblasti životního 
prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 
odst. 1 SFEU.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) posoudit dodržování Listiny 
základních práv Evropské unie podle 
bodu 4 oznámení Komise (2016/C 269/01) 
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Pokyny k zajištění dodržování Listiny 
základních práv Evropské unie při 
provádění evropských strukturálních a 
investičních fondů;

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Auditní orgán je odpovědný za 
provádění auditů systému, auditů operací a 
auditů účetních závěrek s cílem poskytnout 
Komisi nezávislé ujištění, pokud jde o 
účinné fungování systémů řízení a kontroly 
a legalitu a správnost výdajů zahrnutých 
do účetní závěrky předložené Komisi.

1. Auditní orgán je odpovědný za 
provádění auditů systému, auditů operací 
včetně auditů výkonnosti kontrolujících 
dosah programů a auditů účetních závěrek 
s cílem poskytnout Komisi nezávislé 
ujištění, pokud jde o účinné fungování 
systémů řízení a kontroly a legalitu a 
správnost výdajů zahrnutých do účetní 
závěrky předložené Komisi.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Audity činnosti se zaměřují rovněž 
na výkonnost operací z hlediska jejich 
inkluzivnosti a nediskriminace vůči 
členům znevýhodněných sociálních 
skupin.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Komise musí provést dodatečné 
ověření poté, kdy obdrží informace o tom, 
že výdaje v žádosti o platbu mohou 
souviset s nesrovnalostí.

b) Komise musí provést dodatečné 
ověření poté, kdy obdrží informace o tom, 
že výdaje v žádosti o platbu mohou 
souviset s nesrovnalostí nebo podvodem.
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výdaje v žádostech o platbu 
souvisejí s nesrovnalostí, která nebyla 
napravena;

c) výdaje v žádostech o platbu 
souvisejí s nesrovnalostí nebo podvodem,
které nebyly napraveny;

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v souladu 
s nařízením xxx/xxx o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Článek 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91a

Pozastavení sdíleného řízení

1. Komise pozastaví ujednání o realizaci 
úkolů převedených na členské státy 
s členským státem, pokud jde o plnění 
rozpočtu v rámci sdíleného řízení ve 
smyslu čl. [62 odst. 1 písm. b)] [nového 
finančního nařízení], v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v souladu s nařízením 
[článek 5 nařízení xxx/xxx o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu 
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v členských státech]. Realizaci daných 
úkolů řídí v souladu s čl. [62 odst.1 písm. 
a)] [nového finančního nařízení] přímo 
Komise.

2. Komise ukončí pozastavení sdíleného 
řízení, jakmile všeobecné nedostatky 
týkající se právního státu zcela pominou.

3. Komise neprodleně informuje Evropský 
parlament a Radu o každém opatření 
přijatém podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha VIII – část 1 – bod 1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. Výraz „Financováno 
EVROPSKOU UNIÍ“ nebo 
„Spolufinancováno EVROPSKOU UNIÍ“ 
se vždy uvádí celý a musí být umístěn 
vedle znaku.

1.2. Výraz „Financováno 
EVROPSKOU UNIÍ“ nebo 
„Spolufinancováno EVROPSKOU UNIÍ“ 
se vždy uvádí celý a musí být v úředním 
jazyce (úředních jazycích) členského státu
a umístěn vedle znaku.
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