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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné informace

Vliv politiky soudržnosti na rozvoj dopravní infrastruktury, a tím na sociálně-ekonomický 
rozvoj zemí Evropské unie, byl až do současnosti pozitivní. Evropské fondy mají velmi silný 
vliv na hospodářský růst, investiční aktivitu, trhy práce a rovněž na rozvoj jednotného 
evropského dopravního prostoru, jakož i na vnitřní a vnější udržitelnost hospodářství 
členských států. Provádění politiky soudržnosti přispívá nejenom k překlenutí propasti mezi 
jednotlivými členskými státy, ale rovněž ke snížení rozdílů v rozvoji regionů.

Výsledky výzkumů jednoznačně ukazují, že strukturální a investiční fondy zásadním 
způsobem napomáhají rychlejšímu růstu HDP a konvergenci ekonomik členských států. 
Evropské fondy rovněž podněcují zjevný nárůst zaměstnanosti v nejméně rozvinutých 
regionech a pokles míry nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých zemí. 

Politika soudržnosti úspěšně podporuje vytváření nových pracovních míst nebo financování 
programů na zvyšování kvalifikace pracovníků, čímž usnadňuje přizpůsobení se měnícím se 
podmínkám zaměstnávání na trhu práce. Politika soudržnosti a její nástroje jsou i nadále 
hlavními hnacími silami rozvoje v řadě členských států EU a v rámci všech finančních 
nástrojů je to především Fond soudržnosti, který se zásadním způsobem podílí na dosažení 
cílů konvergence, neboť přispívá k realizaci strategických projektů v oblasti ochrany 
životního prostředí a sítí TEN-T.

Evropská komise dne 29. května 2018 zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropském sociálním fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu (ENRF) a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový
a migrační fond (AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroj pro správu hranic a víza 
(BMVI) (dále jen „rámcové nařízení“). Hlavním cílem tohoto aktu je zdokonalení
a zjednodušení pravidel pro využívání fondů se sdíleným řízením v letech 2021–2027.

V návrhu nařízení je na hospodářskou, sociální a územní soudržnost vyhrazen rozpočet ve 
výši 330,6 miliard EUR. Tento rozpočet zahrnuje 41,394 miliard EUR určených pro Fond 
soudržnosti, z nichž 10 miliard EUR je vyhrazeno na Nástroj pro propojení Evropy. 

Postoj zpravodaje

S ohledem na vysoce technickou a velmi podrobnou povahu nového návrhu se zpravodaj 
zaměřil především na aspekty, které se bezprostředně dotýkají investic do dopravy.

Zpravodaj souhlasí s hlavním cílem, který byl důvodem vypracování návrhu rámcového 
nařízení, tzn. s potřebou významně snížit zbytečnou administrativní zátěž a současně udržet 
vysokou úroveň zajištění legality a správnosti vynakládání prostředků. Zpravodaj se domnívá, 
že je třeba zvýšit flexibilitu postupů s cílem přizpůsobit pravidla pro využívání stávajících 
programů měnícím se ekonomickým potřebám a podmínkám a lépe programy provázat
s prioritami EU.



PE627.581v02-00 4/41 AD\1169258CS.docx

CS

Zpravodaj je toho názoru, že stále existuje prostor pro zjednodušení a racionalizaci provádění, 
který Komise doposud nevyužila. Komise například v předloženém návrhu nezohlednila 
některá řešení vypracovaná v rámci poslední změny nařízení č. 1303/2013 (tzv. souhrnné 
nařízení). Kromě toho ne všechna řešení navržená Komisí přispějí ke zjednodušení
a racionalizaci provádění.

Pokud jde o prostředky převedené z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy, 30 
% zdrojů je bezprostředně po převodu k dispozici všem členským státům způsobilým pro 
financování z Fondu soudržnosti na konkurenčním základě a 70 % je určeno pro jednotlivé 
vnitrostátní příděly, zatímco v letech 204–2020 byly všechny prostředky Fondu soudržnosti 
vyhrazeny na vnitrostátní příděly, přičemž pro využití prostředků v rámci přídělů byla 
stanovena 3letá lhůta, a teprve po uplynutí této lhůty byly prostředky k dispozici na 
konkurenčním základě.

Zpravodaj nepodporuje návrh, aby bylo 30 % zdrojů převedených z Fondu soudržnosti do 
Nástroje pro propojení Evropy okamžitě k dispozici všem členským státům způsobilým pro 
financování z Fondu soudržnosti. Zpravodaj se domnívá, že celková částka ve výši 10 miliard 
EUR převedených z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy by měla být 
rozdělena mezi vnitrostátní příděly v poměru k příspěvkům jednotlivým členských států, 
přičemž prostředky by bylo možné využít ve stanovené lhůtě. Toto řešení se osvědčilo
v rámci stávajícího finančního výhledu a neexistují žádné zásadní ani praktické důvody ke 
snížení objemu vnitrostátních přídělů na 70 %.

Komise rovněž navrhuje, aby se v případě méně rozvinutých regionů míra spolufinancování 
snížila ze stávajících 85 % na 70 %, což povede k tomu, že na provádění programů 
realizovaných v rámci prostředků převedených z Fondu soudržnosti bude třeba vyčleňovat 
mnohem více vnitrostátních finančních prostředků. 

Znamená to, že rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury prováděné s využitím prostředků 
převedených z Fondu soudržnosti bude třeba ve větší míře financovat z vnitrostátního 
rozpočtu. Toto řešení skutečně znemožní souběžnou realizaci řady investic a bude mít 
negativní vliv především na investice v odvětví dopravy, které jsou kapitálově velmi náročné, 
přičemž většinu z nich by bez stávajícího spolufinancování nebylo možné realizovat. 
Navrhované snížení úrovně spolufinancování z Fondu soudržnosti a zvýšení spolufinancování 
ze strany členských států nejenže nezvýší pocit odpovědnosti členských států, ale zablokuje 
realizaci řady investičních projektů.

Evropská komise navrhuje, aby bylo v současnosti platné pravidlo n + 3 nahrazeno pravidlem 
n + 2. Pravidlo n + 2 je obzvláště přínosné pro složité a rozsáhlé víceleté investiční projekty 
vytvářející vysoké výdaje a stanoví nezbytný časový rámec pro všechny fáze životního cyklu 
projektu. Mezi tyto projekty patří právě projekty v oblasti dopravy. Pravidlo n + 2 nezaručuje 
urychlení investičního projektu, pouze zpřísňuje sankce uložené členským státům, které 
přiměřeným tempem neosvědčují vynaložené prostředky. V důsledku toho se může ukázat, že 
nelze dodržovat rychlost realizace programů, kterou stanoví zásada n + 2, a členské státy 
přijdou o značnou část přidělených prostředků.

Zpravodaj je rovněž znepokojen plánovaným snížením prostředků Fondu soudržnosti a tím, 
že se upustilo od zásady, podle které fond poskytuje 1/3 z celkové výše přidělených 
prostředků. Návrh stanoví, aby byly Fondu soudržnosti na období 2021–2027 přiděleny 
finanční prostředky ve výši 41,4 miliardy EUR, což ve srovnání s částkou 75,8 miliardy EUR 
přidělenou ve stávajícím výhledu představuje skutečné snížení až o 45 %. Zároveň je třeba 
uvést, že hrubý národní důchod na obyvatele v zemích, které by měly čerpat z Fondu 
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soudržnosti, se odpovídajícím způsobem nezvýšil. Výrazné snížení prostředků Fondu 
soudržnosti tak omezí schopnost uspokojivě reagovat na potřebu velkých investic do základní 
dopravní infrastruktury v zemích, které čerpají prostředky z Fondu soudržnosti.

Zpravodaj rovněž vznáší námitky proti navrhovanému seznamu základních podmínek, který 
je přílohou nařízení, zejména pokud jde o odvětví dopravy. Lze pochybovat o potřebě 
zahrnout do dokumentu o globálním plánování dopravy informace o rozpočtových 
prostředcích nezbytných k pokrytí nákladů na provoz a údržbu stávajících a plánovaných 
infrastruktur.

Zpravodaj rovněž vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o provázanost čerpání prostředků EU se 
zásadou právního státu. V této souvislosti by očekávané výsledky mohla přinést pouze 
objektivní, apolitická a nediskriminační kritéria. Zpravodaj zároveň upozorňuje na skutečnost, 
že návrh nařízení Komise o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských státech výše uvedené požadavky nesplňuje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Financování politiky soudržnosti 
na období 2021–2027 by mělo být zvýšeno, 
jak je uvedeno v usnesení přijatém 
Evropským parlamentem, nebo by mělo 
alespoň zůstat na stejné úrovni jako ve 
stávajícím víceletém finančním rámci.

Pozměňovací návrh 2Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
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cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají rovněž
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech, 
jelikož právní stát je zásadním 
předpokladem pro řádné finanční řízení
a účinné financování ze strany EU.

cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají 
opatření propojujících účinnost fondů
s řádnou správou ekonomických 
záležitostí a ochrany rozpočtu Unie
v případě všeobecných nedostatků, pokud 
jde o právní stát v členských státech, 
neboť dodržování řádné správy 
ekonomických záležitostí a zásad právního 
státu je základní podmínkou řádného
a účinného finančního řízení finančních 
prostředků EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj budou fondy přispívat
k začleňování oblasti klimatu a 
k dosahování obecného cíle 25 % výdajů
EU na podporu cílů v oblasti klimatu.

(9) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj budou fondy přispívat
k začlenění přechodu na spravedlivou 
energii a opatření v oblasti klimatu za 
účelem dosažení obecného cíle, jímž je 
vyčlenění nejméně 25 % rozpočtových 
prostředků EU ve VFR na období 2021–
2027 na podporu boje proti změně klimatu
a co nejdříve, nejpozději však do roku 
2027, pak 30 % prostředků. Toho se má 
dosáhnout mimo jiné restrukturalizací 
regionů, kde se těží uhlí, a pomocí fondu 
pro spravedlivou transformaci energetiky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Financování politiky soudržnosti
v letech 2021–2027 se zachová 
přinejmenším na úrovni financování na 
období 2014–2020, což umožní provést 
základní cíle této politiky, realizovat 
rozsáhlé projekty a snížit rozdíly v úrovni 
rozvoje jednotlivých regionů.

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) konkurenceschopná, 
inteligentnější a udržitelná Evropa díky
posílení její hospodářské, sociální a území 
soudržnosti a díky snížení vnitrostátních
a regionálních sociálně-ekonomických 
asymetrií a podpoře inovativní
a inteligentní ekonomické transformace;

Pozměňovací návrh 6

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 přechodu na čistou
a spravedlivou energii, zelených a modrých 
investic, oběhového hospodářství, 
přizpůsobení se strukturálním změnám
a změnám klimatu a prevence a řízení 
rizik;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) propojenější Evropa díky 
zvyšování mobility a regionálního 
propojení IKT;

c) více a lépe propojená Evropa díky 
posilování udržitelné dopravy, zvyšování 
bezpečné a inteligentní mobility, 
intermodality, interoperability, zejména
v odvětví dopravy, a zvyšování
regionálního propojení IKT, včetně 
snižování izolace nejvzdálenějších oblastí 
díky investování do jejich dostupnosti a do 
zelené mobility.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) soudržnější Evropa díky podpoře 
začlenění osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může provádět spolupráci
s nejvzdálenějšími regiony v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce (Interreg)
v rámci nepřímého řízení.

3. Komise může s předchozím 
souhlasem dotčených stran provádět 
spolupráci s nejvzdálenějšími regiony
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
(Interreg) v rámci nepřímého řízení.

Odůvodnění

Vyjasnění v souladu s článkem 60 návrhu nařízení EU COM(2018) 374 o cíli Evropská 
územní spolupráce (Interreg). 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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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 programů a podá 
zprávu o jejich výsledku Evropskému 
parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát předloží dohodu
o partnerství Komisi před předložením 
prvního programu nebo současně s ním.

2. Členský stát předloží dohodu
o partnerství Komisi před předložením 
prvního programu nebo současně s ním, 
nejpozději však do 31. prosince 2021.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí dohodu
o partnerství a její soulad s tímto nařízením

1. Komise posoudí dohodu
o partnerství a její soulad s tímto nařízením
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a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise
v rámci svého posouzení zejména vezme
v úvahu příslušná doporučení pro 
jednotlivé země.

a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise
v rámci svého posouzení vezme v úvahu
ustanovení článků 4 a 8, a případně
příslušná doporučení pro jednotlivé země.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může vyjádřit své 
připomínky do tří měsíců ode dne 
předložení dohody o partnerství členským 
státem.

2. Komise může vyjádřit své 
připomínky do dvou měsíců ode dne 
předložení dohody o partnerství členským 
státem.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát do jednoho měsíce 
přezkoumá dohodu o partnerství
s přihlédnutím k připomínkám obdrženým 
od Komise.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
partnerské dohody nejpozději do čtyř 
měsíců ode dne předložení partnerské 
dohody dotčeným členským státem. 
Dohoda o partnerství nesmí být měněna.

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
partnerské dohody nejpozději do čtyř 
měsíců ode dne prvního předložení 
partnerské dohody dotčeným členským 
státem. Dohoda o partnerství nesmí být 
měněna.
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Částky uvedené v odstavci 1 se 
použijí v rámci příslušného okna 
InvestEU pro projekty realizované 
příslušným členským státem.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Rozsah a míra pozastavení 
ukládaných závazků nebo plateb jsou 
úměrné, respektují rovné zacházení mezi 
členskými státy a berou ohled na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu, zejména úroveň 
nezaměstnanosti, míru chudoby nebo 
sociálního vyloučení v dotčeném členském 
státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad 
pozastavení na hospodářství dotčeného 
členského státu. Dopad pozastavení na 
programy, které mají zásadní význam pro 
řešení nepříznivých hospodářských či 
sociálních podmínek, je specifickým 
faktorem, který je třeba zohlednit.

9. Rozsah a míra pozastavení 
ukládaných závazků nebo plateb jsou 
úměrné, respektují rovné zacházení mezi 
členskými státy a berou ohled na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu, zejména úroveň 
nezaměstnanosti, míru chudoby nebo 
sociálního vyloučení v dotčeném členském 
státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad 
pozastavení na hospodářství dotčeného 
členského státu. Dopad pozastavení na 
programy, které mají zásadní význam pro 
řešení nepříznivých strukturálních 
hospodářských či sociálních podmínek, 
jako jsou podmínky v nejvzdálenějších 
regionech, je specifickým faktorem, který 
je třeba zohlednit.

Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Propojení politiky soudržnosti s evropským semestrem nemůže vést
k pozastavení závazků nebo plateb v regionech, pokud došlo k porušení povinností ze strany 
státu, a nikoli ze strany regionů.

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) související typy činností, včetně 
seznamu plánovaných operací 
strategického významu, a jejich očekávané 
přispění k daným specifickým cílům
a popřípadě makroregionálním strategiím
a strategiím pro přímořské oblasti;

i) související typy činností, včetně 
seznamu plánovaných operací 
strategického významu, a jejich očekávané 
přispění k daným specifickým cílům
a popřípadě makroregionálním strategiím
a strategiím pro přímořské oblasti, a časový 
plán;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí program a jeho 
soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro 
specifické fondy a také s dohodou
o partnerství. Komise v rámci svého 
posouzení zejména vezme v úvahu 
příslušná doporučení pro jednotlivé země.

1. Komise posoudí program a jeho 
soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro 
specifické fondy a také s dohodou
o partnerství. Komise v rámci svého 
posouzení vezme v úvahu ustanovení 
článků 4 a 8, a případně příslušná 
doporučení pro jednotlivé země.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může vyjádřit své 
připomínky do tří měsíců ode dne 
předložení programu členským státem.

2. Komise může vyjádřit své 
připomínky do dvou měsíců ode dne 
předložení programu členským státem.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o schválení 
programu nejpozději do šesti měsíců ode 
dne předložení programu členským státem.

4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o schválení 
programu nejpozději do čtyř měsíců ode 
dne prvního předložení programu 
členským státem.

Pozměňovací návrh 24

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.

Pozměňovací návrh 25

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. Členský stát do jednoho měsíce 
přezkoumá změnu programu a vezme při 
tom v úvahu připomínky, které obdržel od
Komise.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
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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 
nejpozději do čtyř měsíců od jejího
prvního předložení členským státem.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě nejvzdálenějších 
regionů může členský stát během 
programového období převést až 10 % 
původního přídělu na jednu prioritu
a maximálně 5 % rozpočtu programu na 
jinou prioritu stejného fondu a stejného 
programu.

Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Z tohoto důvodu je zapotřebí větší flexibility pro nejvzdálenější regiony, 
pokud jde o převod finančních prostředků z jedné priority na jinou prioritu v rámci stejného 
programu, což umožní řešit strukturální a neočekávané překážky, zejména katastrofy 
způsobené změnou klimatu.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě podpory z EFRR v rámci 
cíle Investice pro zaměstnanost a růst
a podpory z Fondu soudržnosti: 2,5 %

a) v případě podpory z EFRR v rámci 
cíle Investice pro zaměstnanost a růst
a podpory z Fondu soudržnosti: 2,5 % pro 
nejvzdálenější regiony: 4 %;
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Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Tyto dodatečné náklady mají také dopad na řízení, kontrolu
a monitorování programů.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě podpory z ESF+: 4 %
a pro programy podle čl. 4 odst. 1 písm. c) 
bodu vii) nařízení o ESF+: 5 %;

b) v případě podpory z ESF+: 4 %,
pro nejvzdálenější regiony 5 % a pro 
programy podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu 
vii) nařízení o ESF+: 5 %;

Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Tyto dodatečné náklady mají také dopad na řízení, kontrolu
a monitorování programů.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě podpory z ENRF: 6 %; c) v případě podpory z ENRF: 6 %; 
pro nejvzdálenější regiony: 7 %;

Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Tyto dodatečné náklady mají také dopad na řízení, kontrolu
a monitorování programů.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. 
července, 30. září a 30. listopadu každého 
roku předá řídicí orgán elektronicky 
Komisi kumulativní údaje za každý 
program v souladu se šablonou stanovenou
v příloze VII.

Do 31. května a 30. listopadu každého roku 
předá řídicí orgán elektronicky Komisi 
kumulativní údaje za každý program
v souladu se šablonou stanovenou v příloze 
VII.

Odůvodnění

Řízení programu je poměrně složité a odstranění některých dat by usnadnilo provádění 
programů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První předání proběhne do 31. ledna 2022
a poslední do 31. ledna 2030.

První předání proběhne do 31. května 2022
a poslední do 31. ledna 2030.

Odůvodnění

Řízení programu je poměrně složité a odstranění některých dat by usnadnilo provádění 
programů.

Pozměňovací návrh 33

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 dispozici informace o programech, za 
které zodpovídá, včetně cílů programů, 
činností, dostupných možností financování

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

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Operace nelze vybrat pro 
poskytnutí podpory z fondů, pokud byly 
fyzicky dokončeny nebo plně provedeny
před předložením žádosti o financování
v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez 
ohledu na to, zda byly provedeny všechny 
související platby či nikoli.

6. Operace nelze vybrat pro 
poskytnutí podpory z fondů, pokud byly 
fyzicky dokončeny nebo plně provedeny 
před předložením žádosti o financování
v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez 
ohledu na to, zda byly provedeny všechny 
související platby či nikoli. Tento odstavec 
se nevztahuje na podporu stanovenou
v článku 21 nařízení (EU) č. XXX (o 
Evropském námořním a rybářském 
fondu), pokud jde o náhradu za dodatečné 
náklady na produkty rybolovu
a akvakultury v nejvzdálenějších 
regionech a operace týkající se zvláštního 
dodatečného přidělení prostředků pro 
nejvzdálenější regiony v nařízení (EU) 
XXXX (EFRR a Fond soudržnosti).

Odůvodnění

Vyjasnění, že tento odstavec se nevztahuje na fond ENRF v souladu s článkem 21 návrhu 
Komise ani na EFRR nebo Fond soudržnosti, zejména pokud jde o zvláštní dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podniky ze třetích zemí se mohou účastnit 
nabídkových řízení na projekty 
financované z prostředků EU, pouze 
pokud se také podniky z EU mohou 
účastnit nabídkových řízení v zemích 
původu těchto podniků.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61a

Státní podpora

Operace financované v rámci programů, 
na něž se vztahuje toto nařízení, se 
považují za opatření, která jsou v souladu
s pravidly EU pro státní podporu.

Odůvodnění

Automatická kompatibilita napomůže zefektivnění řízení programů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto článku 
přijme Komise poradním postupem 
uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, 
který stanoví formát, jenž se má použít pro 
podávání zpráv o nesrovnalostech.

11. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek a pravidel pro provádění tohoto 
článku přijme Komise poradním postupem 
uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, 
který stanoví formát, jenž se má použít pro 
podávání zpráv o nesrovnalostech.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy ve všech fázích se provádějí 
prostřednictvím elektronických služeb
a jsou plně transparentní.
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Pozměňovací návrh 43

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

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) 2026: 0,5 %; f) 2026: 2,5 %;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) 2027–2029: 3%

Odůvodnění

Vzhledem ke strukturální sociální a hospodářské situaci nejvzdálenějších regionů, která vede
k dalším omezením a nákladům na jejich rozvoj, přiznává článek 349 SFEU těmto regionům 
zvláštní postavení. Zachování současných sazeb předběžného financování podle článku 134 
nařízení (EU) č. 1303/2013 je pro provádění programů zásadní.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkové prostředky na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, které jsou
k dispozici na rozpočtové závazky pro 
období let 2021–2027, činí 
330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.

Celkové prostředky na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, které jsou
k dispozici na rozpočtové závazky pro 
období let 2021–2027, činí 
372 197 000 000 EUR v cenách roku 2018.

Pozměňovací návrh 47
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Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostředky na cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst činí 97,5 %
z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 
322 194 388 630 EUR) a přidělí se takto:

1. Prostředky na cíl Investice pro 
zaměstnanost a růst činí 97,5 %
z celkových finančních zdrojů a přidělí se 
takto:

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 61,6 % (tzn. celkem 
198 621 593 157 EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

a) 61,6 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 14,3 % (tzn. celkem 
45 934 516 595 EUR) pro přechodové 
regiony;

b) 14,3 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 10,8 % (tzn. celkem 
34 842 689 000 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) 10,8 % pro rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh 51
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Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 12,8 % (tzn. celkem 
41 348 556 877 EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

d) 12,8 % pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše dodatečných finančních prostředků 
pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 
1 písm. e) přidělených ESF+ činí
376 928 934 EUR.

K výši dodatečných finančních prostředků 
pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 
1 písm. e) se přidá 376 928 934 EUR
z ESF+.

Odůvodnění

Vyjasnění v souladu s čl. 5 odst. 2 návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu plus.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise informuje Parlament a členské 
státy o částce a kritériích nejméně 2 roky 
před tím, než vydá výzvu k předkládání 
nabídek v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30 % zdrojů převedených do Nástroje pro 
propojení Evropy je bezprostředně po 
převodu k dispozici všem členským státům 
způsobilým pro financování z Fondu 
soudržnosti na financování projektů 
dopravní infrastruktury v souladu
s nařízením (EU) [nové nařízení
o Nástroji pro propojení Evropy].

vypouští se

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na specifické výzvy uvedené ve prvním 
pododstavci se uplatní platná pravidla pro 
odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
Evropy]. Do 31. prosince 2023 se
s ohledem na 70 % zdrojů převedených do 
Nástroje pro propojení Evropy provádí 
výběr projektů způsobilých pro 
financování při respektování výše 
prostředků přidělených jednotlivým státům
z Fondu soudržnosti.

Na specifické výzvy uvedené v prvním 
pododstavci se uplatní platná pravidla pro 
odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
Evropy]. Do 31. prosince 2022 se výběr 
projektů způsobilých pro financování
provádí při respektování výše prostředků 
přidělených jednotlivým státům z Fondu 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2024 se zdroje převedené do 
Nástroje pro propojení Evropy, které 
nebyly přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, dají k dispozici všem 
ostatním členským státům způsobilým 
pro financování z Fondu soudržnosti 
na financování projektů dopravní 
infrastruktury v souladu s nařízením (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 

Od 1. ledna 2023 se zdroje převedené do 
Nástroje pro propojení Evropy, které 
nebyly přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, dají k dispozici všem 
ostatním členským státům způsobilým 
pro financování z Fondu soudržnosti 
na financování projektů dopravní 
infrastruktury v souladu s nařízením (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
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Evropy]. Evropy].

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce (Interreg) činí 2,5 %
z celkových finančních zdrojů, které jsou
k dispozici na rozpočtové závazky z fondů 
na období let 2021–2027 (tzn. celkem 
8 430 000 000 EUR).

7. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce (Interreg) činí 3 %
z celkových finančních zdrojů, které jsou
k dispozici na rozpočtové závazky z fondů 
na období let 2021–2027 (tzn. celkem 10 
116 000 000 EUR).

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejvýše 15 % celkových přídělů pro 
méně rozvinuté regiony na přechodové 
regiony nebo rozvinutější regiony a 
z přechodových regionů na rozvinutější 
regiony;

vypouští se

Odůvodnění

Přerozdělování prostředků z méně rozvinutých regionů do vysoce rozvinutých regionů není
v souladu s duchem politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 70 % pro méně rozvinuté regiony; a) 85 % pro méně rozvinuté regiony;
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Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 55 % pro přechodové regiony; b) 60 % pro přechodové regiony;

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u programů Interreg 
není vyšší než 70 %.

Míra spolufinancování u programů Interreg 
není vyšší než 85 %.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha – tabulka 1: Kódy pro dimenzi oblasti intervence – Cíl politiky 2
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Znění navržené Komisí

Cíl politiky 2: Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou
a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se 
změnám klimatu a prevence a řízení rizik

024
Energetická účinnost a demonstrační projekty v malých a středních 
podnicích a podpůrná opatření

100 % 40 %

025
Renovace zvyšující energetickou účinnost stávajícího bytového
a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření

100 % 40 %

026
Renovace zvyšující energetickou účinnost veřejné infrastruktury, 
demonstrační projekty a podpůrná opatření

100 % 40 %

027
Podpora podniků, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému 
hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu

100 % 40 %

028 Energie z obnovitelných zdrojů: větrná 100 % 40 %

029 Energie z obnovitelných zdrojů: solární 100 % 40 %

030 Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa 100 % 40 %

031 Energie z obnovitelných zdrojů: mořská 100 % 40 %

032 Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie) 100 % 40 %

033
Inteligentní systémy distribuce energie středního a nízkého napětí 
(včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování

100 % 40 %

034
Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny, dálkové vytápění
a chlazení

100 % 40 %

035
Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování 
povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

100 %
100 
%

036
Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: požáry (včetně zvyšování 
povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

100 %
100 
%

037

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, např. bouře a sucha 
(včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 
řízení katastrof)

100 %
100 
%

038

Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou 
klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (např. 
technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany
a systémů a infrastruktur řízení katastrof

0 %
100 
%

039
Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování
a distribuční infrastruktura, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné 
vody)

0 %
100 
%

040 Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů (včetně správy povodí, 
zvláštních opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, opětovného 

40 % 100 
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využívání a snižování úniků) %

041 Odvádění a čištění odpadních vod 0 %
100 
%

042
Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení 
vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění a recyklace

0 %
100 
%

043
Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-biologické 
zpracování, tepelné ošetření

0 %
100 
%

044 Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo nebezpečnými odpady 0 %
100 
%

045 Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin 0 %
100 
%

046 Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy 0 %
100 
%

047
Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné 
využívání zdrojů v malých a středních podnicích

40 % 40 %

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

049 Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000 40 %
100 
%

050 Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená infrastruktura 40 %
100 
%

Pozměňovací návrh

Cíl politiky 2: Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou
a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se 
změnám klimatu a prevence a řízení rizik

024
Energetická účinnost a demonstrační projekty v malých a středních 
podnicích a podpůrná opatření

100 % 40 %

025
Renovace zvyšující energetickou účinnost stávajícího bytového
a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření

100 % 40 %

026
Renovace zvyšující energetickou účinnost veřejné infrastruktury, 
demonstrační projekty a podpůrná opatření

100 % 40 %

027
Podpora podniků, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému 
hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu

100 % 40 %

027a
Podpora podniků, které procházejí strukturálními změnami na 
podporu nízkouhlíkového hospodářství a výroby energie s nízkým 
obsahem uhlíku

100% 40%

028 Energie z obnovitelných zdrojů: větrná 100 % 40 %

029 Energie z obnovitelných zdrojů: solární 100 % 40 %
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030 Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa 100 % 40 %

031 Energie z obnovitelných zdrojů: mořská 100 % 40 %

032 Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie) 100 % 40 %

033
Inteligentní systémy distribuce energie středního a nízkého napětí 
(včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování

100 % 40 %

034
Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny, dálkové vytápění
a chlazení

100 % 40 %

035
Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování 
povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

100 %
100 
%

036
Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: požáry (včetně zvyšování 
povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)

100 %
100 
%

037

Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům
a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, např. bouře a sucha 
(včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur 
řízení katastrof)

100 %
100 
%

038

Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou 
klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (např. 
technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany
a systémů a infrastruktur řízení katastrof

0 %
100 
%

039
Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování
a distribuční infrastruktura, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné 
vody)

0 %
100 
%

040
Hospodaření s vodou a ochrana vodních zdrojů (včetně správy povodí, 
zvláštních opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, opětovného 
využívání a snižování úniků)

40 %
100 
%

041 Odvádění a čištění odpadních vod 0 %
100 
%

042
Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení 
vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění a recyklace

0 %
100 
%

043
Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-biologické 
zpracování, tepelné ošetření

0 %
100 
%

044 Nakládání s živnostenskými, průmyslovými nebo nebezpečnými odpady 0 %
100 
%

045 Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin 0 %
100 
%

046 Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy 0 %
100 
%

046 a Sanace uhelných regionů 0 %
100 
%
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047
Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné 
využívání zdrojů v malých a středních podnicích

40 % 40 %

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

049 Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000 40 %
100 
%

050 Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, zelená infrastruktura 40 %
100 
%

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1: Kódy pro dimenzi oblasti intervence – Cíl politiky 3

Znění navržené Komisí

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

051
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (backhaul / síť páteřního 
propojení)

0 % 0 %

052
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného 
bodu v obslužném místě pro vícebytové budovy)

0 % 0 %

053
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného 
bodu v obslužném místě pro domácnosti a podniky) 

0 % 0 %

054
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do základnové 
stanice pro vyspělou bezdrátovou komunikaci) 

0 % 0 %

055
IKT: Jiné druhy infrastruktury IKT (včetně rozsáhlých počítačových 
zdrojů/zařízení, datových center, čidel a dalšího bezdrátového zařízení)

0 % 0 %

056 Nově postavené dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T 0 % 0 %

057 Nově postavené dálnice a silnice – globální síť TEN-T 0 % 0 %

058 Nově postavené vedlejší silniční napojení na silniční síť a uzly TEN-T 0 % 0 %

059 Nově postavené další vnitrostátní, regionální a místní přístupové silnice 0 % 0 %

060
Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – hlavní síť TEN-
T

0 % 0 %

061
Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – globální síť 
TEN-T

0 % 0 %

062
Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, 
vnitrostátní, regionální či místní silnice)

0 % 0 %
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063 Digitalizace dopravy: silnice 40 % 0 %

064 Nově postavené železnice – hlavní síť TEN-T 100 % 40 %

065 Nově postavené železnice – globální síť TEN-T 100 % 40 %

066 Jiné nově postavené železnice 100 % 40 %

067 Rekonstruované nebo modernizované železnice – hlavní síť TEN-T 0 % 40 %

068 Rekonstruované nebo modernizované železnice – globální síť TEN-T 0 % 40 %

069 Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice 0 % 40 %

070 Digitalizace dopravy: železnice 40 % 0 %

071 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) 0 % 40 %

072 Mobilní majetek železnic 40 % 40 %

073 Infrastruktura čisté městské dopravy 100 % 40 %

074 Kolejová vozidla čisté městské dopravy 100 % 40 %

075 Cyklistická infrastruktura 100 %
100 
%

076 Digitalizace městské dopravy 40 % 0 %

077 Infrastruktura pro alternativní paliva 100 % 40 %

078 Multimodální doprava (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodální doprava (mimo městské dopravy) 40 % 40 %

080 Námořní přístavy (TEN-T) 40 % 0 %

081 Ostatní námořní přístavy 40 % 0 %

082 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (regionální a místní) 40 % 0 %

084 Digitalizace dopravy: ostatní druhy dopravy 40 % 0 %

Pozměňovací návrh

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

051
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (backhaul / síť páteřního 
propojení)

100 % 0 %

052
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného 
bodu v obslužném místě pro vícebytové budovy)

100 % 0 %

053
IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do rozvodného 
bodu v obslužném místě pro domácnosti a podniky) 

100 % 0 %

054 IKT: Vysokokapacitní širokopásmová síť (přístup / účastnické vedení
s výkonností ekvivalentní instalaci optického vlákna až do základnové 

100 % 0 %
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stanice pro vyspělou bezdrátovou komunikaci) 

055
IKT: Jiné druhy infrastruktury IKT (včetně rozsáhlých počítačových 
zdrojů/zařízení, datových center, čidel a dalšího bezdrátového zařízení)

100 % 0 %

056 Nově postavené dálnice, mosty a silnice – hlavní síť TEN-T 50 % 0 %

057 Nově postavené dálnice, mosty a silnice – globální síť TEN-T 50 % 0 %

058 Nově postavené vedlejší silniční napojení na silniční síť a uzly TEN-T 50 % 0 %

059 Nově postavené další vnitrostátní, regionální a místní přístupové silnice 0 % 0 %

059a
Kontrola a modernizace stávajících silničních mostů a tunelů pro 
zvýšení bezpečnosti

0 % 0 %

060
Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – hlavní 
síť TEN-T

0 % 0 %

061
Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – globální 
síť TEN-T

0 % 0 %

062
Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, 
vnitrostátní, regionální či místní silnice)

0 % 0 %

063 Digitalizace dopravy: silnice 100 % 0 %

064 Nově postavené železnice – hlavní síť TEN-T 100 % 40 %

065 Nově postavené železnice – globální síť TEN-T 100 % 40 %

066 Jiné nově postavené železnice 100 % 40 %

067 Rekonstruované nebo modernizované železnice – hlavní síť TEN-T 100 % 40 %

068 Rekonstruované nebo modernizované železnice – globální síť TEN-T 100 % 40 %

068 a
Obnova regionálních přeshraničních železničních tratí, jež byly 
zrušeny nebo vyřazeny z provozu (chybějící dopravní spojení)

0 % 0 %

069 Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice 100 % 40 %

069 a Rekonstruovaná nebo modernizovaná letiště

069 b
Kontrola a modernizace stávajících železničních mostů a tunelů pro 
zvýšení bezpečnosti 

0 % 0 %

070 Digitalizace dopravy: železnice 100 % 0 %

071 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Říční informační systém (RIS)

072 Mobilní majetek železnic 40 % 40 %

073 Infrastruktura čisté městské dopravy 100 % 40 %

074 Kolejová vozidla čisté městské dopravy 100 % 40 %

075 Cyklistická a pěší infrastruktura 100 %
100 
%

076 Digitalizace městské dopravy 100 %
100
%
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077 Infrastruktura pro alternativní paliva 100 %
100 
%

078 Multimodální doprava (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodální doprava (mimo městské dopravy) 100 %
100 
%

079 a
Systémy sdílené mobility propojené s veřejnou dopravou ve 
venkovských oblastech (SMARTA)

0 % 0 %

080 Námořní přístavy (TEN-T) 40 % 0 %

081 Ostatní námořní přístavy 40 % 0 %

081 a
Přeshraniční námořní doprava na krátké vzdálenosti v rámci 
mořských dálnic

0 % 0 %

082 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (TEN-T) 40 % 0 %

083 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (regionální a místní) 40 % 0 %

084 Digitalizace dopravy: ostatní druhy dopravy 100 %
100 
%

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 2 – řádek 4

Znění navržené Komisí

2. Zelenější, 
nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře 
přechodu na čistou
a spravedlivou energii, 
zelených a modrých 
investic, oběhového 
hospodářství, 
přizpůsobení se 
změnám klimatu
a prevence a řízení 
rizik

EFRR a Fond 
soudržnosti 2.4. 
Podpora přizpůsobení 
se změnám klimatu, 
předcházení rizikům
a odolnosti vůči 
katastrofám

Rámec účinného 
řízení rizik katastrof

Je zaveden vnitrostátní 
nebo regionální plán 
řízení rizik katastrof, 
který je v souladu se 
stávajícími strategiemi 
přizpůsobení se změně 
klimatu a který 
zahrnuje:

1. Popis 
klíčových rizik 
posuzovaných
v souladu s čl. 6 písm. 
a) rozhodnutí č. 
1313/2013/EU, který 
odráží současné
a dlouhodobé hrozby 
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(25–35 let). Posouzení 
vychází z rizik 
souvisejících
s klimatem, z prognóz
a scénářů týkajících se 
změny klimatu

2. Popis opatření 
pro předcházení 
katastrofám, 
připravenost a reakci 
pro řešení hlavních 
zjištěných rizik. 
Priorita opatření musí 
být stanovena úměrně
k rizikům a jejich 
hospodářskému 
dopadu, nedostatkům
v kapacitách1, jejich 
účinnosti
a efektivnosti
s přihlédnutím
k možným 
alternativám

3. Informace
o rozpočtových
a finančních zdrojích
a dostupných 
mechanismech pro 
pokrytí nákladů na 
provoz a údržbu 
souvisejících
s prevencí, 
připraveností a reakcí

__________________

1 Uvedeným v posouzení schopnosti zvládání rizik požadovaném v čl. 6 písm. c) rozhodnutí 
1313/2013.

Pozměňovací návrh

2. Zelenější, 
nízkouhlíková Evropa 
díky podpoře 
přechodu na čistou
a spravedlivou energii, 
zelených a modrých 
investic, oběhového 
hospodářství, 

EFRR a Fond 
soudržnosti 2.4. 
Podpora přizpůsobení 
se změnám klimatu
a strukturálním
změnám, předcházení 
rizikům a odolnosti 

Rámec účinného 
řízení rizik katastrof

Je zaveden vnitrostátní 
nebo regionální plán 
řízení rizik katastrof, 
který je v souladu se 
stávajícími strategiemi 
přizpůsobení se změně 
klimatu a který 
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přizpůsobení se 
změnám klimatu
a prevence a řízení 
rizik

vůči katastrofám zahrnuje:

1. Popis 
klíčových rizik 
posuzovaných
v souladu s čl. 6 písm. 
a) rozhodnutí č. 
1313/2013/EU, který 
odráží současné
a dlouhodobé hrozby 
(25–35 let). Posouzení 
vychází z rizik 
souvisejících
s klimatem, z prognóz
a scénářů týkajících se 
změny klimatu

2. Popis opatření 
pro předcházení 
katastrofám, 
připravenost a reakci 
pro řešení hlavních 
zjištěných rizik. 
Priorita opatření musí 
být stanovena úměrně
k rizikům a jejich 
hospodářskému 
dopadu, nedostatkům
v kapacitách1, jejich 
účinnosti
a efektivnosti
s přihlédnutím
k možným 
alternativám

3. Informace
o rozpočtových
a finančních zdrojích
a dostupných 
mechanismech pro 
pokrytí nákladů na 
provoz a údržbu 
souvisejících
s prevencí, 
připraveností a reakcí

__________________

1 Uvedeným v posouzení schopnosti zvládání rizik požadovaném v čl. 6 písm. c) rozhodnutí 
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1313/2013.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 3 – řádek 2

Znění navržené Komisí

3. Propojenější Evropa 
díky zvyšování 
mobility
a regionálního 
propojení IKT

EFRR a Fond 
soudržnosti

Komplexní plánování 
dopravy na příslušné 
úrovni

Je zavedeno 
multimodální 
mapování stávajících
a plánovaných 
infrastruktur do roku 
2030, které:

3.2 Rozvoj udržitelné, 
inteligentní, bezpečné
a intermodální sítě 
TEN-T odolné vůči 
změnám klimatu

1. Zahrnuje 
hospodářské 
zdůvodnění 
plánovaných investic 
podložené důkladnou 
analýzou poptávky
a modelováním 
dopravy, které by 
měly zohlednit 
předpokládaný dopad 
liberalizace železnic

2. Zohledňuje 
plány kvality ovzduší
s přihlédnutím
k příslušným 
vnitrostátním plánům 
dekarbonizace

3. Zahrnuje 
investice do koridorů 
hlavní sítě TEN-T 
definovaných
v nařízení (EU) 
1316/2013 v souladu
s příslušnými 
pracovními plány 
TEN-T

4. V případě 
investic mimo hlavní 
sítě TEN-T zajišťuje 
komplementaritu 
pomocí dostatečného 
propojení regionů
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a místních komunit
s hlavní sítí TEN-T
a jejími uzly

5. Zajišťuje 
interoperabilitu 
železniční sítě 
prostřednictvím 
zavedení ERTMS
v souladu se základní 
specifikací 3 
zahrnující alespoň 
evropský prováděcí 
plán

6. Podporuje 
multimodalitu, 
identifikuje potřeby 
multimodální či 
překládkové dopravy
a terminálů pro 
cestující a aktivních 
módů

7. Zahrnuje 
opatření zaměřená na 
podporu alternativních 
paliv v souladu
s příslušnými 
vnitrostátními rámci 
politiky

8. Zahrnuje 
posouzení rizik 
bezpečnosti silničního 
provozu v souladu se 
stávajícími 
vnitrostátními 
strategiemi 
bezpečnosti silničního 
provozu spolu
s mapováním 
příslušných silnic
a úseků stanovením 
priorit odpovídajících 
investic

9. Poskytuje 
informace
o rozpočtových
a finančních zdrojích 
pro příslušné 
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plánované investice
a potřebných
k pokrytí nákladů 
na provoz a údržbu 
stávajících
a plánovaných 
infrastruktur

Pozměňovací návrh

3. Propojenější 
Evropa díky 
zvyšování 
mobility
a regionálního 
propojení IKT

EFRR a Fond 
soudržnosti

Komplexní 
plánování 
dopravy 
na příslušné 
úrovni

Je zavedeno multimodální mapování 
stávajících a plánovaných infrastruktur 
do roku 2030, které:

3.2 Rozvoj 
udržitelné, 
inteligentní, 
bezpečné
a intermodální 
sítě TEN-T 
odolné vůči 
změnám 
klimatu

-1a. Vyžaduje, aby byla zajištěna 
společenská, hospodářská a územní 
soudržnost a aby byla ve větší míře doplněna 
chybějící spojení a odstraněna úzká místa
v síti TEN-T, čímž se rovněž rozumí 
investice do materiální infrastruktury

1. Zahrnuje hospodářské zdůvodnění 
plánovaných investic podložené důkladnou 
analýzou poptávky a modelováním dopravy, 
které by měly zohlednit předpokládaný dopad 
otevření trhů s železničními službami

2. Zohledňuje plány kvality ovzduší
s přihlédnutím k vnitrostátním strategiím 
snižování emisí v odvětví dopravy

3. Zahrnuje investice do koridorů hlavní 
sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 
1316/2013 v souladu s příslušnými 
pracovními plány TEN-T nebo do určených 
úseků v globální síti

4. V případě investic mimo hlavní sítě 
TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí 
dostatečného propojení městských sítí, 
regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-
T a jejími uzly

5. Zajišťuje interoperabilitu železniční 
sítě prostřednictvím zavedení ERTMS
v souladu se základní specifikací 3 zahrnující 
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alespoň evropský prováděcí plán

6. Podporuje multimodalitu, identifikuje 
potřeby multimodální či překládkové dopravy
a terminálů pro cestující a aktivních módů

7. Zahrnuje opatření zaměřená na 
podporu alternativních paliv v souladu
s příslušnými vnitrostátními rámci politiky

8. Zahrnuje posouzení rizik bezpečnosti 
silničního provozu v souladu se stávajícími 
vnitrostátními strategiemi bezpečnosti 
silničního provozu spolu s mapováním 
příslušných silnic a úseků stanovením priorit 
odpovídajících investic

9a. Podporuje udržitelné regionální
a přeshraniční iniciativy v oblasti cestovního 
ruchu, které vedou k výhodám jak pro 
turisty, tak pro obyvatele, jako je propojení 
sítě EuroVelo s evropskou železniční sítí
TRAN

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha XXII – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. K částkám podle regionu úrovně 
NUTS 2 získaným podle bodu 5) se přičte 
částka vyplývající z přidělení prémie ve 
výši 400 EUR na osobu za rok, jež se 
uplatní na populační podíl regionu na čisté 
migraci ze zemí mimo EU do členského 
státu od 1. ledna 2013.

6. K částkám podle regionu úrovně 
NUTS 2 získaným podle bodu 5) se přičte 
částka vyplývající z přidělení prémie ve 
výši 1 000 EUR na osobu za rok, jež se 
uplatní na populační podíl regionu na čisté 
migraci ze zemí mimo EU do členského 
státu od 1. ledna 2013.

Odůvodnění

Téma integrace je spolu s tématem migrace jádrem úspěšného regionálního rozvoje.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
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Příloha XXII – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. K částkám získaným podle bodu 5) 
pro regiony úrovně NUTS 2, které 
zahrnují také oblasti, kde se těží uhlí, se 
přičte částka 500 EUR za každé pracovní 
místo, které bylo zrušeno nebo 
restrukturalizováno z důvodu strukturální 
přeměny zaměřené na dosažení dodávek 
bezuhlíkové energie;

Odůvodnění

Pokles těžby uhlí a přechod na alternativní zdroje energie, také kvůli evropské politice
v oblasti klimatu, vytvářejí velké problémy pro některé regiony, v nichž bylo dříve těženo uhlí. 
Právě pro regiony, v nichž se těží uhlí, znamená ukončení těžby uhlí ekonomickou zátěž
a ohrožení pracovních míst. Tato strukturální změna musí být mírněna a podporována a musí 
být únosná z hlediska zaměstnanosti.
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