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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny.

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti, stability a 
prosperity v Evropě. Poskytuje větší 
hospodářské a obchodní příležitosti, jež 
jsou vzájemně prospěšné Unii i zemím, 
které o členství v Unii usilují. Vyhlídka na 
členství v Unii má silný transformační 
účinek, protože přináší pozitivní 
demokratické, politické, hospodářské, 
společenské a environmentální změny.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a výsledky podloženou vyhlídku 
západního Balkánu na členství v EU 
ve svém sdělení „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší
angažovanost Unie v tomto regionu“. To je 
významný povzbuzující signál pro celý 
západní Balkán a projev závazku EU 
ohledně jeho evropské budoucnosti.

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a reformami a výsledky 
podloženou vyhlídku západního Balkánu 
na členství v EU ve svém sdělení 
„Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro 
západní Balkán a větší angažovanost Unie 
v tomto regionu“16. To je významný 
povzbuzující signál pro celý západní 
Balkán a projev závazku EU ohledně jeho 
evropské budoucnosti.

__________________ __________________

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese 

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými v 
příloze I. Pomoc by se měla zaměřit 
především na pomáhání příjemcům 
uvedeným v příloze I posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace. Pomoc by měla rovněž
podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv17. Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí, což je základem 
agendy inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním 
regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství 
a venkova a sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

(7) Pomoc by měla být poskytována v 
souladu s dohodami, které Unie uzavřela s 
příjemci uvedenými v příloze I. Pomoc by 
se měla zaměřit na jedné straně na 
pomáhání příjemcům uvedeným v příloze I 
posílit demokratické instituce a právní stát, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat svobodu sdělovacích prostředků 
základní lidská práva, zejména práva 
menšin, dodržovat a prosazovat základní 
pracovní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace a rovněž by měla 
podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv17. Na straně druhé by pomoc měla i 
nadále podporovat jejich úsilí o posílení 
hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje a rovněž regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce
prostřednictvím postupného přijímání 
příslušných politik a postupů EU, zejména 
politik a postupů v rámci politiky 
soudržnosti, které přispívají také k 
provádění makroregionálních strategií 
Unie. Dále by měl NPP III zlepšit rovněž 
jejich správu ekonomických záležitostí, což 
je základem agendy inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu, mimo 
jiné prováděním víceletých programů 
zaměřených na regionální rozvoj, rozvoj
zemědělství a venkova, sociální politiky a 
politiky zaměstnanosti a rozvoj digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
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západní Balkán.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě zkušeností členských 
států by Unie měla poskytnout podporu pro 
transformaci na cestě k přistoupení ve 
prospěch příjemců uvedených v příloze I. 
Tato spolupráce by se měla zaměřit 
zejména na výměnu zkušeností, které 
členské státy získaly v procesu reforem.

(8) Na základě zkušeností členských 
států by Unie měla poskytnout podporu pro 
transformaci na cestě k přistoupení a 
rovněž pro účast na politice soudržnosti 
EU po přistoupení ve prospěch příjemců 
uvedených v příloze I a náležitě při tom 
zohlednit jejich specifickou situaci. Tato 
spolupráce by se měla zaměřit zejména na 
výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, které členské státy a příjemci 
uvedení v příloze I získali v procesu 
reforem.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je nezbytné dále posílit spolupráci 
v oblasti migrace, včetně správy hranic, 
zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, 
sdílení příslušných informací, posílení 
rozvojových přínosů migrace, usnadnění 
legální a pracovní migrace, posílení 
ochrany hranic a pokračování našeho úsilí 
v boji proti nelegální migraci, obchodování 
s lidmi a převaděčství migrantů.

(10) Je nezbytné dále posílit spolupráci 
v oblasti migrace, včetně správy hranic, 
zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, 
sdílení příslušných informací, posílení 
rozvojových přínosů migrace, usnadnění 
legální a pracovní migrace, posílení 
ochrany hranic, zpřístupnění humanitární 
pomoci a pokračování našeho úsilí v boji 
proti nelegální migraci, obchodování s 
lidmi, převaděčství migrantů a dalším 
formám trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro většinu příjemců uvedených v 
příloze I zůstává klíčovým úkolem posílení 
právního státu, včetně boje proti korupci a 
organizované trestné činnosti, a řádná 
správa věcí veřejných, včetně reformy 
veřejné správy; tyto aspekty mají zásadní 
význam, aby se tito příjemci přiblížili Unii 
a později v plném rozsahu převzali 
povinnosti vyplývající z členství v Unii. 
Vzhledem k dlouhodobější povaze reforem 
prováděných v těchto oblastech a k potřebě 
dosahovat lepších výsledků by finanční 
pomoc podle tohoto nařízení měla co 
nejdříve řešit požadavky kladené na 
příjemce uvedené v příloze I.

(11) Pro většinu příjemců uvedených v 
příloze I zůstává klíčovým úkolem posílení 
právního státu, včetně boje proti korupci a
organizované trestné činnosti, a řádná 
správa věcí veřejných, včetně reformy 
veřejné správy a posílení správních 
kapacit; tyto aspekty mají zásadní význam, 
aby se tito příjemci přiblížili Unii a později 
v plném rozsahu převzali povinnosti 
vyplývající z členství v Unii. Vzhledem k 
dlouhodobější povaze reforem 
prováděných v těchto oblastech a k potřebě 
dosahovat lepších výsledků by finanční 
pomoc podle tohoto nařízení měla co 
nejdříve řešit požadavky kladené na 
příjemce uvedené v příloze I.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna 
klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při 
řešení těchto záležitostí. Vzhledem 
k významu boje proti změně klimatu 
v souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje by měl tento program přispívat 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
do politik Unie a k dosažení celkového cíle 
25 % výdajů v rámci rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že činnosti v rámci tohoto 
programu přispějí 16 % celkového 
finančního krytí programu k cílům 
v oblasti klimatu. Relevantní činnosti 
budou identifikovány během přípravy 
a provádění programu a celkový příspěvek 
z tohoto programu by měl být součástí 
příslušných hodnocení a procesu 

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj, ochrana 
životního prostředí, změna klimatu
a přizpůsobení modelu oběhového 
hospodářství EU, a zajistit soulad s úsilím 
Unie při řešení těchto záležitostí. 
Vzhledem k významu boje proti změně 
klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje by měl tento program 
přispívat k začleňování opatření v oblasti 
klimatu do politik Unie a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že činnosti v rámci 
tohoto programu přispějí 16 % celkového 
finančního krytí programu k cílům 
v oblasti klimatu. Relevantní činnosti 
budou identifikovány během přípravy 
a provádění programu a celkový příspěvek 
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přezkumu. z tohoto programu by měl být součástí 
příslušných hodnocení a procesu 
přezkumu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
své pomoci, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci. Dále je třeba podniknout kroky 
nezbytné k zajištění lepší koordinace a 
doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné 
prostřednictvím pravidelných konzultací. 
Měla by být posílena úloha občanské 
společnosti jak v programech prováděných 
vládními orgány, tak i jako přímého 
příjemce pomoci Unie.

(16) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
své pomoci, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci. Dále je třeba podniknout kroky 
nezbytné k zajištění lepší koordinace a 
doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné 
prostřednictvím pravidelných konzultací. 
Měla by být posílena úloha občanské 
společnosti a místních a regionálních 
orgánů, zejména v regionech hraničících 
s EU, a rovněž svobodných sdělovacích 
prostředků a soukromého odvětví jak 
v programech prováděných vládními 
orgány, tak i jako přímého příjemce 
pomoci Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci 
uvedenými v příloze I by měl být postupný 
a měl by být v souladu s kapacitami těchto 
příjemců. Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu.

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci 
uvedenými v příloze I by měl být postupný 
a měl by být v souladu s kapacitami těchto 
příjemců. Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu. Kromě toho by 
měl NPP III financovat činnost 
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zaměřenou na budování kapacit s cílem 
vytvořit struktury nezbytné pro sdílené 
řízení po přistoupení, a to i prováděním 
pilotních operačních programů 
prostřednictvím těchto struktur, v zájmu 
hospodářského a sociálního rozvoje 
utvářeného podle příslušných postupů 
EU. Unie by měla usnadňovat výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů mezi 
příjemci, jakož i mezi příjemci a jedním 
členským státem nebo více členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Toho by mělo být dosahováno soudržností 
a doplňkovostí nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, jakož i 
vytvářením synergií s dalšími politikami a 
programy Unie. To zahrnuje, je-li to 
relevantní, soudržnost a doplňkovost 
s makrofinanční pomocí.

(20) Unie by měla usilovat o účinné
využití dostupných zdrojů k optimalizaci 
dopadu své vnější činnosti. Toho by mělo 
být dosahováno soudržností a doplňkovostí 
nástrojů Unie pro financování vnější 
činnosti, jakož i vytvářením synergií s 
dalšími politikami a programy Unie. To 
zahrnuje, je-li to relevantní, soudržnost 
a doplňkovost s makrofinanční pomocí
a makroregionálními strategiemi EU.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení přispívat 
k činnostem v rámci jiných programů, 
pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat 

(21) Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení přispívat 
k činnostem v rámci jiných unijních 
programů, pokud tyto příspěvky nebudou 
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stejné náklady. pokrývat stejné náklady.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Typy financování a metody 
provádění na základě tohoto nařízení by 
měly být voleny na základě jejich 
schopnosti dosáhnout specifických cílů 
činností a přinášet výsledky, přičemž se 
přihlédne zejména k nákladům na kontroly, 
administrativní zátěži a očekávanému 
riziku nesouladu. Je potřeba rovněž zvážit 
použití jednorázových částek, paušálních 
sazeb a jednotkových nákladů a 
financování, které není spojeno s náklady, 
jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního 
nařízení.

(24) Typy financování a metody 
provádění na základě tohoto nařízení by 
měly být voleny na základě jejich 
schopnosti dosáhnout specifických cílů 
činností a přinášet efektivní výsledky, 
přičemž se přihlédne zejména k nákladům 
na kontroly, administrativní zátěži 
a očekávanému riziku nesouladu. Je 
potřeba rovněž zvážit použití 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů a financování, 
které není spojeno s náklady, jak je 
uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního 
nařízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů Unie a globálním výzvám, jako 
jsou lidská práva, demokracie a řádná 
správa věcí veřejných, bezpečnost 
a stabilita, změna klimatu a životní 
prostředí a nelegální migrace a její 
základní příčiny. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. S cílem zvýšit 
schopnost Unie reagovat na nepředvídané 
potřeby a současně respektovat zásadu, 

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů Unie a globálním výzvám, jako 
jsou lidská práva, demokracie a řádná 
správa věcí veřejných, bezpečnost 
a stabilita, změna klimatu a životní 
prostředí, přírodní  katastrofy a nelegální 
migrace a její základní příčiny. Sladění 
zásady předvídatelnosti s nutností rychle 
reagovat na nové potřeby ve svém 
důsledku znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. S cílem zvýšit 
schopnost Unie reagovat na nepředvídané 
potřeby a současně respektovat zásadu, 
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že rozpočet Unie se sestavuje každoročně, 
by mělo toto nařízení zachovat možnost 
uplatňování flexibility, kterou již umožňuje 
finanční nařízení u jiných politik, 
konkrétně převody a opětovné přidělení 
přislíbených finančních prostředků, aby se 
zajistilo účinné využití prostředků EU jak 
pro občany EU, tak pro příjemce uvedené 
v příloze I, a maximalizovaly se tak 
prostředky EU dostupné pro intervence EU 
v oblasti vnější činnosti.

že rozpočet Unie se sestavuje každoročně, 
by mělo toto nařízení zachovat možnost 
uplatňování flexibility, kterou již umožňuje 
finanční nařízení u jiných politik, 
konkrétně převody a opětovné přidělení 
přislíbených finančních prostředků, aby se 
zajistilo účinné využití prostředků EU jak 
pro občany EU, tak pro příjemce uvedené 
v příloze I, a maximalizovaly se tak 
prostředky EU dostupné pro intervence EU 
v oblasti vnější činnosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Programy přeshraniční spolupráce 
jsou nejviditelnějšími programy nástroje 
předvstupní pomoci a občané je dobře 
znají. Tyto programy přeshraniční 
spolupráce by tudíž mohly výrazně zlepšit 
viditelnost projektů financovaných EU v 
kandidátských zemích;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) S ohledem na zvýšené korupční 
riziko v případě velkých projektů je 
žádoucí, aby šlo v případě podpořených 
projektů o vyvážený mix projektů různé 
velikosti s důrazem na projekty malé 
(zejména ty, v nichž se uplatňuje 
osvědčená metoda LEADER), které by 
měly být upřednostňovány také z řady 
dalších důvodů (např. jejich přínos pro 
viditelnost).
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Členské státy a příjemci a 
zúčastněné strany uvedení v příloze I by 
měli zvyšovat povědomí o úspěších 
financování Unie a v tomto smyslu 
informovat širokou veřejnost. Činnosti 
související s komunikací a viditelností 
mají zásadní význam pro zviditelňování 
činnosti Unie v praxi a měly by vycházet z 
pravdivých, přesných a aktualizovaných 
informací. Aby tyto požadavky byly 
vymahatelné, programové orgány 
a Komise by měly být schopny uplatnit 
nápravná opatření v případě, že se 
nedodržují.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce uvedené v příloze I 
při přijímání a provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních a hospodářských reforem, které 
jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci 
dosáhli souladu s hodnotami Unie a 
postupného sblížení s pravidly, standardy, 
politikami a postupy Unie s ohledem na 
jejich budoucí členství v Unii, a tím 
přispívat k jejich stabilitě, bezpečnosti a 
prosperitě.

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce uvedené v příloze I 
při přijímání a provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních, environmentálních a 
hospodářských reforem, které jsou 
zapotřebí k tomu, aby tito příjemci dosáhli 
souladu s hodnotami Unie a postupného 
sblížení s pravidly, standardy, politikami a 
postupy Unie s ohledem na jejich budoucí 
členství v Unii, a tím přispívat k jejich 
stabilitě, bezpečnosti a prosperitě.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, občanskou 
společnost a bezpečnost a zlepšovat řízení 
migrace včetně správy hranic;

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, občanskou 
společnost, svobodné a nezávislé sdělovací 
prostředky a bezpečnost a zlepšovat řízení 
migrace včetně správy hranic;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posilovat účinnost veřejné správy a 
podporovat strukturální reformy a řádnou 
správu věcí veřejných na všech úrovních;

b) posilovat účinnost a 
transparentnost veřejné správy, posilovat 
správní kapacity a podporovat strukturální 
reformy a řádnou správu věcí veřejných na 
všech úrovních od vnitrostátní po 
regionální a místní;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) utvářet pravidla, standardy, politiky 
a postupy příjemců uvedených v příloze I 
v souladu s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie a posilovat usmíření 
a dobré sousedské vztahy, jakož 
i mezilidské kontakty a komunikaci;

c) utvářet pravidla, standardy, politiky 
a postupy příjemců uvedených v příloze I 
v souladu s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie a posilovat usmíření, 
budování míru a dobré sousedské vztahy, 
jakož i mezilidské kontakty a komunikaci;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilovat hospodářský a sociální d) posilovat hospodářský a sociální 
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rozvoj, mimo jiné prostřednictvím většího 
propojení a regionálního rozvoje, rozvoje 
zemědělství a venkova a sociální politiky 
a politiky zaměstnanosti, posilovat ochranu 
životního prostředí, zvyšovat odolnost vůči 
změně klimatu, urychlit přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství a rozvíjet 
digitální ekonomiku a společnost;

rozvoj a soudržnost založené na 
příslušných politikách a postupech 
Evropské unie, podporovat přípravy 
příjemců na účast na politice soudržnosti 
EU po přistoupení, mimo jiné 
prostřednictvím víceletých operačních 
programů zaměřených na dosažení
většího propojení a regionálního rozvoje, 
rozvoje zemědělství a venkova a sociální 
politiky a politiky zaměstnanosti, posilovat 
ochranu životního prostředí, zvyšovat 
odolnost vůči změně klimatu, urychlit 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství a 
rozvíjet digitální ekonomiku a společnost a 
vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat územní a přeshraniční 
spolupráci.

e) podporovat územní, meziregionální
a přeshraniční spolupráci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů
informačních technologií na úrovni 
organizace, a jakékoliv činnosti související 
s přípravou nástupnického programu 
předvstupní pomoci, v souladu s článkem 
20 [nařízení o NDICI].

2. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, a jakékoliv činnosti související 
s přípravou nástupnického programu 
předvstupní pomoci, v souladu s článkem 
20 [nařízení o NDICI]. Dále by měla být z 
podnětu vnitrostátních orgánů NPP III 
použita částka odpovídající 4 % celkového 
rozpočtu prováděných opatření NPP III 
na stejný typ činností s cílem pokrýt 
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potřeby spojené s programováním, 
plněním programů a také zajištěním 
správní kapacity a lidských zdrojů.

Odůvodnění

Institucionální struktury pověřené prováděním NPP trpí trvalým nedostatkem zdrojů, pokud 
jde o rozvoj lidských kapacit, organizace a politik. Vnitrostátní rozpočty se potýkají s 
nedostatkem finančních prostředků, reformy veřejné správy se uskutečňují pomalu a cílená 
opatření technické pomoci, která jsou zahrnuta do programů NPP, tento problém dosud 
nevyřešila. Podobně jako je tomu v případě technické pomoci v politice soudržnosti, měly by 
mít orgány NPP možnost využívat automatické přidělování prostředků na řízení a budování 
kapacit, což by umožnilo strategický přístup k tomuto úkolu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pomoc v rámci NPP III může být 
poskytnuta na typy opatření stanovených 
v rámci Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti30 Evropského 
sociálního fondu plus31 a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova32.

4. Pomoc v rámci NPP III může být 
poskytnuta na typy opatření stanovených 
v rámci Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti30, Evropského 
sociálního fondu plus31 a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova32

na vnitrostátní úrovni, jakož 
i v přeshraničním, nadnárodním, 
meziregionálním nebo makroregionálním 
kontextu.

__________________ __________________

30COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

30COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

31 COM(2018) 382 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 

32 COM(2018) 392 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
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Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013.

Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že intervence typu politiky soudržnosti by měly být možné 
nejen v přeshraničním, ale i ve vnitrostátním kontextu – jako součást přípravy jednotlivých 
příjemců na politiku soudržnosti EU a za účelem uplatnění příslušných evropských postupů 
na socioekonomický rozvoj.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. [EFRR] 33 přispívá na programy 
nebo opatření zavedené pro účely 
přeshraniční spolupráce mezi příjemci 
uvedenými v příloze I a členskými státy. 
Tyto programy a opatření přijímá Komise 
v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z 
NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle
čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS]. Programy 
NPP-přeshraniční spolupráce jsou řízeny 
v souladu s [nařízením o EÚS].

5. [EFRR] 33 přispívá na programy 
nebo opatření zavedené pro účely 
přeshraniční spolupráce mezi příjemci 
uvedenými v příloze I a členskými státy. 
Tyto programy a opatření přijímá Komise 
v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z 
NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle 
čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS]. Programy 
NPP-přeshraniční spolupráce jsou řízeny 
v souladu s [nařízením o EÚS]. Příjemci 
uvedení v příloze I tohoto nařízení a jejich 
místní a regionální orgány se vyzývají, aby 
se zapojili do forem spolupráce 
stanovených nařízením o EÚS.

__________________ __________________

33 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

33 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
klimatu, ochrany životního prostředí
a rovnosti žen a mužů a v příslušném 
případě se zaměřují na vzájemné vazby 
mezi cíli udržitelného rozvoje za účelem 
podpory integrovaných činností, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů.

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
klimatu, ochrany životního 
prostředí, rovnosti žen a mužů, kulturní a 
jazykové rozmanitosti a v příslušném 
případě se zaměřují na vzájemné vazby 
mezi cíli udržitelného rozvoje za účelem 
podpory integrovaných činností, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů.

__________________ __________________

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ve spolupráci s členskými státy 
přijme Komise nezbytná opatření, kterými 
by místní a regionální orgány zapojila do 
identifikace a výběru specifických cílů 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programový rámec NPP náležitě zohlední 
příslušné vnitrostátní strategie a odvětvové 
politiky.

Programový rámec NPP náležitě zohlední 
příslušné makroregionální, vnitrostátní a 
místní strategie a odvětvové politiky.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc podle IPA III se provádí v 
rámci přímého řízení nebo nepřímého 
řízení v souladu s finančním nařízením 
prostřednictvím ročních nebo víceletých 
akčních plánů a opatření uvedených 
v kapitole III hlavy II [nařízení o NDICI]. 
Na toto nařízení se vztahuje kapitola III 
hlavy II [nařízení o NDICI] s výjimkou 
čl. 24 odst. 1 [způsobilé osoby a subjekty].

1. Pomoc podle NPP III se provádí v 
rámci přímého řízení nebo nepřímého 
řízení v souladu s finančním nařízením 
prostřednictvím ročních nebo víceletých 
akčních plánů a opatření uvedených 
v kapitole III hlavy II [nařízení o NDICI]. 
Na toto nařízení se vztahuje kapitola III 
hlavy II [nařízení o NDICI] s výjimkou 
čl. 24 odst. 1 [způsobilé osoby a subjekty]. 
Pokud je podpora poskytována 
prostřednictvím rozpočtové podpory – v 
souladu s čl. 23 odst. 1 písm. c) [nařízení 
o NDICI] – na základě smluv o reformě 
odvětvové výkonnosti, prostředky 
poskytnuté z NPP III se použijí plně v 
rámci dotyčného odvětví.

Odůvodnění

Podpora odsouhlasená prostřednictvím odvětvové rozpočtové podpory by neměla být 
odkloněna do jiných oblastí politiky, a to ani v případě, že se dohodnutých cílů reformy 
dosáhne s menšími investicemi. Místo toho by všechny prostředky z nástroje NPP III, které 
byly dány k dispozici prostřednictvím této metody financování, měly sloužit cílům reformy v 
původní cílové oblasti politiky.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podle tohoto nařízení mohou být 
přijaty akční plány na období až sedmi let.

2. Podle tohoto nařízení mohou být 
přijaty akční plány na období až sedmi let.
To zahrnuje možnost navrhnout víceleté 
pilotní operační programy pro 
hospodářský a sociální rozvoj založené na 
postupech politiky soudržnosti EU.
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Odůvodnění

Možnost realizace „operačních programů“ založených na postupech politiky soudržnosti EU 
byla dána k dispozici příjemcům NPP na konci NPP I (kolem roku 2012). V rámci NPP II tato 
možnost v zásadě existovala, ale využívána byla jen zřídka. Bylo by přínosné, a to jak z 
hlediska efektivního investování do socioekonomického rozvoje, tak z hlediska příprav na 
politiku soudržnosti, aby tato možnost byla zachována a aby byla v nařízení o NPP III 
výslovně uvedena.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Až 3 % finančního krytí se 
orientačně přidělí na programy 
přeshraniční spolupráce mezi příjemci 
uvedenými v příloze I a členskými státy v 
souladu s jejich potřebami a prioritami.

1. Až 5 % finančního krytí se 
orientačně přidělí na programy 
přeshraniční spolupráce mezi příjemci 
uvedenými v příloze I a členskými státy v 
souladu s jejich potřebami a prioritami. To 
zahrnuje podporu při budování kapacit na 
místní a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud příjemce plně provedl 
příslušné právní předpisy EU a prokázal 
existenci správních kapacit pro 
uplatňování těchto právních předpisů 
v praxi, může Evropská komise 
rozhodnout, že povolí použití 
vnitrostátních pravidel pro výběr žádostí o 
financování a zadávání zakázek v rámci 
NPP III, která podléhají kontrolám ex 
post, a v případě systémových 
nesrovnalostí bude možné toto povolení 
odebrat.
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Odůvodnění

Nutnost použít Praktickou příručku EU (PRAG) pro udělování grantů a zadávací řízení v 
rámci NPP provádění značně komplikuje a zvyšuje jeho náklady. Platí to zejména pro činnosti 
týkající se socioekonomického rozvoje (např. grantové režimy, finanční nástroje apod.). 
Celkově má PRAG pro přípravy příjemců na provádění politiky soudržnosti po přistoupení 
jen omezený význam. Proto by v případě, že příjemce příslušné právní předpisy EU úspěšně 
provedl, mělo být možné použít namísto příručky PRAG harmonizovaná vnitrostátní pravidla.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Kapitola 6 - název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A
VIDITELNOST

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorování, audit, hodnocení a ochrana 
finančních zájmů Unie

Monitorování, audit, hodnocení, viditelnost
a ochrana finančních zájmů Unie

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě toho v každé přijímající 
zemi Komise a vnitrostátní orgány 
společně zřídí monitorovací výbor NPP III 
založený na partnerství a vyváženém 
zastoupení příslušných vnitrostátních 
orgánů, sociálních partnerů, akademické 
obce a zástupců organizací občanské 
společnosti. Monitorovací výbor se schází 
nejméně jednou ročně a projednává
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a) navrhované priority NPP III v 
přijímající zemi v rámci postupu 
programování;

b) pokrok při provádění, všechny 
záležitosti, které mají vliv na výkonnost 
NPP III, a opatření přijatá k jejich řešení;

c) přínos NPP III pro proces 
přistoupení k EU a související 
socioekonomické reformy;

d) zprávy o monitorování a 
hodnocení činností a programů NPP III;

e) činnosti v oblasti komunikace a 
zviditelňování;

f) pokrok v přípravách na provádění 
politiky soudržnosti EU po přistoupení.

Odůvodnění

Uvedená kapitola nařízení o NDICI neobsahuje žádná konkrétní ustanovení týkající se 
institucionálního rámce monitorování. V zájmu pokračování i dalšího rozvoje stávajících 
postupů NPP by měl být tento institucionální rámec vybudován s pomocí monitorovacího 
výboru na základě postupů politiky soudržnosti, a to se zvláštním ohledem na partnerství s 
příslušnými vnitrostátními zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Každý členský stát a příjemce 
uvedený v příloze I zajistí, aby byla 
podpora z tohoto nástroje viditelná, 
zejména v případě projektů strategického 
významu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V rámci činností v oblasti 
zviditelňování a komunikace používají 
členské státy, orgány a příjemci uvedení v 
příloze I znak Evropské unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. V souvislosti s podporou podle 
tohoto nařízení určí každý příjemce 
uvedený v příloze I koordinátora 
komunikace pro činnosti v oblasti 
zviditelňování a komunikace. Koordinátor 
komunikace koordinuje činnosti v oblasti 
komunikace a zviditelnění a ve spolupráci 
s Komisí dává konkrétní podobu 
opatřením na zviditelnění, která mají být 
přijata.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d. Komise zajišťuje provoz sítě 
složené z koordinátorů komunikace a 
zástupců Komise za účelem výměny 
informací o činnostech v oblasti 
zviditelňování a komunikace.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e. Pokud příjemce neplní své 
povinnosti podle odstavců 5a, 5b a 5c, 
může být až 5 % podpory na dotčenou 
operaci zrušeno.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 
pochybení; zajištění tvorby odolných 
systémů pro ochranu hranic, řízení
migračních toků a poskytování azylu 
osobám v nouzi; vytvoření účinných 
nástrojů pro předcházení organizované 
trestné činnosti, obchodu s lidmi, 
převaděčství migrantů, praní peněz / 
financování terorismu a korupci a pro boj 
proti nim; podporu a ochranu lidských 
práv, práv příslušníků menšin, včetně 
Romů a osob homosexuální, bisexuální, 
transsexuální a intersexuální orientace, 
základních svobod, včetně svobody 
sdělovacích prostředků a ochrany údajů.

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 
pochybení; zajištění tvorby odolných 
systémů pro ochranu hranic, zastavení
migračních toků a poskytování azylu 
osobám v nouzi; vytvoření účinných 
nástrojů pro předcházení organizované 
trestné činnosti, obchodu s lidmi, 
převaděčství migrantů, praní peněz / 
financování terorismu a korupci a pro boj 
proti nim; podporu a ochranu lidských 
práv, práv příslušníků národnostních, 
etnických, jazykových a jiných menšin, 
včetně Romů, ochranu a podporu kulturní 
a jazykové rozmanitosti, svobody 
sdělovacích prostředků a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Reforma orgánů veřejné správy 
v souladu se zásadami veřejné správy. Cíle 
intervencí zahrnují: posilování rámce 
reforem veřejné správy; zlepšení 
strategického plánování a inkluzivní 
a fakticky podložený rozvoj politik 
a právních předpisů; posilování 
profesionalizace veřejné služby a 
odstranění politického vlivu na ni 
zavedením zásad zásluhovosti; podpora 
transparentnosti a odpovědnosti; zlepšení 
kvality a poskytování služeb, včetně 
řádných správních postupů a využívání 
elektronické veřejné správy zaměřené 
na občany; posilování správy veřejných 
financí a vytváření spolehlivých statistik.

b) Reforma orgánů veřejné správy na 
všech úrovních v souladu se zásadami 
veřejné správy. Cíle intervencí zahrnují: 
posilování rámce reforem veřejné správy; 
zlepšení strategického plánování 
a inkluzivní a fakticky podložený rozvoj 
politik a právních předpisů; posilování 
profesionalizace veřejné služby a 
odstranění politického vlivu na ni 
zavedením zásad zásluhovosti; podpora 
transparentnosti a odpovědnosti; zlepšení 
kvality a poskytování služeb, včetně 
řádných správních postupů a využívání 
elektronické veřejné správy zaměřené 
na občany; posilování správy veřejných 
financí a vytváření spolehlivých statistik; 
posilování decentralizace.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a podpora pokroku na cestě 
k fungujícímu tržnímu hospodářství se 
schopností vyrovnat se s konkurenčními 
tlaky a tržními silami v rámci Unie.

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a podpora pokroku na cestě 
k fungujícímu tržnímu hospodářství, včetně 
posilování podnikání, se schopností 
vyrovnat se s konkurenčními tlaky 
a tržními silami v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení konfliktům, 
budování míru a řešení předkrizové 
a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a budování míru a důvěry, 
podpora budování kapacit na podporu akcí 
v oblasti bezpečnosti a rozvoje.

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení konfliktům, 
budování míru a stability a řešení 
předkrizové a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a dobré sousedské vztahy,
budování míru a důvěry, podpora budování 
kapacit na podporu akcí v oblasti 
bezpečnosti a rozvoje; přispívání k obraně
a kybernetické obraně příjemců 
uvedených v příloze I; posilování 
schopností strategické komunikace za 
účelem podpory systematického 
odhalování dezinformací.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Posilování kapacit organizací 
občanské společnosti a organizací 
sociálních partnerů, včetně profesních 
sdružení, u příjemců uvedených v příloze I 
a podpora navazování kontaktů na všech 
úrovních mezi organizacemi v Unii a 
organizacemi u příjemců uvedených v 
příloze I, jež jim umožní navázat účinný 
dialog s aktéry veřejného i soukromého 
sektoru.

e) Posilování kapacit organizací 
občanské společnosti, nezávislých 
sdělovacích prostředků a organizací 
sociálních partnerů, včetně profesních 
sdružení, u příjemců uvedených v příloze I 
a podpora navazování kontaktů na všech 
úrovních mezi organizacemi v Unii a 
organizacemi u příjemců uvedených v 
příloze I, jež jim umožní navázat účinný 
dialog s aktéry veřejného i soukromého 
sektoru.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Prosazování místní a regionální 
správy a podpora místních a regionálních 
orgánů v souvislosti s plánováním a 
řízením.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Posilování dostupnosti a kvality 
vzdělávání, odborné přípravy 
a celoživotního učení na všech úrovních 
a poskytování podpory kulturnímu 
a tvůrčímu odvětví. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: podporu rovného přístupu 
ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a 
péči, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, lepší poskytování základních 
dovedností; zvyšování úrovně dosaženého 
vzdělání, omezování předčasného 
ukončování školní docházky a posilování 
odborné přípravy učitelů; Rozvoj systémů 
odborného vzdělávání a přípravy a podpora 
učebních systémů zaměřených na praxi k 
usnadnění přechodu na trh práce; 
zlepšování kvality a relevantnosti 
vysokoškolského vzdělávání; podpora 
činností souvisejících s absolventy;
posilování přístupu k celoživotnímu učení 
a podpora investic do infrastruktur v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
zejména za účelem odstraňování 
nerovností mezi jednotlivými regiony 
a posilování nesegregovaného vzdělávání, 
mimo jiné využíváním digitálních 
technologií.

g) Posilování dostupnosti a kvality 
vzdělávání, odborné přípravy 
a celoživotního učení na všech úrovních 
a poskytování podpory digitálnímu, 
kulturnímu a tvůrčímu odvětví. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují: podporu 
rovného přístupu ke kvalitnímu 
předškolnímu vzdělávání a péči, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
lepší poskytování základních dovedností; 
zvyšování úrovně dosaženého vzdělání, 
omezování předčasného ukončování školní 
docházky a posilování odborné přípravy 
učitelů; rozvoj systémů odborného 
vzdělávání a přípravy a podpora učebních 
systémů zaměřených na praxi k usnadnění 
přechodu na trh práce; zlepšování kvality a 
relevantnosti vysokoškolského vzdělávání; 
podpora činností souvisejících s 
absolventy; posilování přístupu
k celoživotnímu učení a podpora investic 
do infrastruktur v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, zejména za účelem 
odstraňování nerovností mezi jednotlivými 
regiony a posilování nesegregovaného 
vzdělávání, mimo jiné využíváním 
digitálních technologií.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Posilování kvalitní zaměstnanosti a 
přístupu na trh práce. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: boj proti vysoké 
nezaměstnanosti a neaktivitě podporou 
udržitelné integrace do trhu práce, zejména 
mladých lidí (zejména těch, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy), žen, dlouhodobě 
nezaměstnaných a všech nedostatečně 
zastoupených skupin. Opatření mají 
podněcovat vytváření kvalitních 
pracovních míst a podporovat účinné 
vymáhání pracovněprávních pravidel a 
norem na celém území. K dalším klíčovým 
oblastem intervencí patří podpora rovnosti 
žen a mužů, podpora zaměstnatelnosti a 
produktivity, adaptace pracovníků a 
podniků na změny, nastolení udržitelného 
sociálního dialogu a modernizace a 
posilování orgánů trhu práce, jako jsou 
veřejné služby zaměstnanosti a 
inspektoráty práce.

h) Posilování kvalitní zaměstnanosti a 
přístupu na trh práce. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: boj proti vysoké 
nezaměstnanosti a neaktivitě podporou 
udržitelné integrace do trhu práce, zejména 
mladých lidí (zejména těch, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy), žen, dlouhodobě 
nezaměstnaných a všech nedostatečně 
zastoupených skupin. Opatření mají 
podněcovat vytváření kvalitních 
pracovních míst a podporovat účinné 
vymáhání pracovněprávních pravidel a 
norem na celém území. K dalším klíčovým 
oblastem intervencí patří podpora 
podnikání a samostatné výdělečné 
činnosti, rovnosti žen a mužů, podpora 
zaměstnatelnosti a produktivity, adaptace 
pracovníků a podniků na změny, nastolení 
udržitelného sociálního dialogu a 
modernizace a posilování orgánů trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti a inspektoráty práce.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 
chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: začleňování 
marginalizovaných skupin obyvatel, jako 
jsou Romové; boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 
chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: začleňování 
marginalizovaných skupin obyvatel, jako 
jsou Romové; boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, státní příslušnosti, jazyka, 
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přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace; podporu přístupu 
k dostupným a udržitelným službám 
vysoké kvality, pokud jde například o 
předškolní vzdělávání a péči, bydlení, 
zdravotní péči a základní sociální služby a 
dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 
sociální ochrany.

náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace; podporu přístupu k dostupným 
a udržitelným službám vysoké kvality, 
pokud jde například o předškolní 
vzdělávání a péči, bydlení, zdravotní péči a 
základní sociální služby a dlouhodobou 
péči, mimo jiné prostřednictvím 
modernizace systémů sociální ochrany.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) Podpora inteligentní, udržitelné, 
inkluzivní a bezpečné dopravy a 
odstraňování překážek u klíčových 
síťových infrastruktur investováním do 
projektů s vysokou přidanou hodnotou pro 
EU. U těchto investic by měla být 
stanovena priorita v závislosti na jejich 
relevantnosti pro spojení TEN-T s EU, 
přispění k udržitelné mobilitě, snižování 
emisí, dopadu na životní prostředí a 
bezpečné mobilitě, v součinnosti s 
reformami podporovanými Smlouvou o 
Dopravním společenství.

j) Podpora inteligentní, udržitelné, 
inkluzivní a bezpečné dopravy a 
odstraňování překážek u klíčových 
síťových infrastruktur investováním do 
projektů s vysokou přidanou hodnotou pro 
EU. U těchto investic by měla být 
stanovena priorita v závislosti na jejich 
relevantnosti pro spojení TEN-T s EU, 
přeshraniční spojení, přispění k udržitelné 
mobilitě, snižování emisí, dopadu na 
životní prostředí a bezpečné mobilitě, v 
součinnosti s reformami podporovanými 
Smlouvou o Dopravním společenství.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) Zlepšování prostředí v soukromém 
sektoru a konkurenceschopnosti podniků 
včetně inteligentní specializace coby 
klíčových hybatelů růstu, vytváření 
pracovních míst a soudržnosti. Prioritu 
mají projekty zlepšující podnikatelské 
prostředí.

k) Zlepšování prostředí v soukromém 
sektoru a konkurenceschopnosti podniků a 
podnikání včetně inteligentní specializace 
coby klíčových hybatelů růstu, vytváření 
pracovních míst a soudržnosti. Prioritu 
mají projekty zlepšující podnikatelské 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) Přispění k zabezpečení a 
bezpečnosti dodávek potravin a udržování 
rozmanitých a životaschopných systémů 
zemědělského hospodaření v aktivních 
venkovských společenstvích a na venkově.

m) Přispění k zabezpečení a 
bezpečnosti dodávek potravin a vody a
udržování rozmanitých a životaschopných 
systémů zemědělského hospodaření v 
aktivních venkovských společenstvích a na 
venkově.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Podpora přeshraničního 
zaměstnávání, pracovní mobility a 
sociálního a kulturního začleňování mimo 
jiné prostřednictvím integrace 
přeshraničních trhů práce včetně 
přeshraniční mobility; společných iniciativ 
v oblasti zaměstnanosti na místní úrovni; 
informačních a poradenských služeb a 
společné odborné přípravy; rovnosti žen a 
mužů; rovných příležitostí; integrace 
společenství přistěhovalců a zranitelných 
skupin; investic do veřejných služeb 
zaměstnanosti; a podpory investic do 
služeb veřejného zdravotnictví a sociálních 
služeb.

a) Podpora přeshraničního 
zaměstnávání, pracovní mobility a 
sociálního a kulturního začleňování mimo 
jiné prostřednictvím integrace 
přeshraničních trhů práce včetně 
přeshraniční mobility; společných iniciativ 
v oblasti zaměstnanosti na místní úrovni; 
informačních a poradenských služeb a 
společné odborné přípravy; rovnosti žen a 
mužů; rovných příležitostí; podpora 
jazykové a kulturní rozmanitosti; 
integrace společenství přistěhovalců a 
zranitelných skupin; investic do veřejných 
služeb zaměstnanosti; a podpory investic 
do služeb veřejného zdravotnictví a 
sociálních služeb.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Podpora cestovního ruchu a 
kulturního a přírodního dědictví.

e) Podpora cestovního ruchu, sportu a 
kulturního a přírodního dědictví.
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