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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Komise, které určuje hlavní směry budoucí politiky soudržnosti na období 
2014-2020, stanoví ve své první části řadu obecných ustanovení, která se použijí na všechny 
strukturální nástroje, jež jsou součástí společného strategického rámce.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond 
soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský 
námořní a rybářský fond (ENRF) budou v příštím programovém období nadále sledovat 
stejné strategické doplňkové cíle v souladu s cíli vytyčenými ve strategii Evropa 2020.

Rovněž Evropský fond pro rozvoj venkova bude v nejbližší budoucnosti vyzván k tomu, aby 
přispěl k uplatňování strategie pro inteligentní a udržitelnou Evropu podporující začlenění 
a doplnil tak nástroje společné zemědělské politiky, politiky soudržnosti a rybářské politiky.

Navrhovatel vítá tento nový přístup, jehož cílem je posílit proces strategického 
a integrovaného plánování, jakož i přizpůsobení se strategii EU 2020. Považuje však za 
nezbytné pozměnit legislativní text tak, aby lépe definoval priority a provádějící subjekty 
a aby odstranil případné zkreslené výklady, které by mohly ohrozit účinnost celé politiky 
soudržnosti.

Zde uvádíme souhrn hlavních změn, které navrhovatel předkládá a které se týkají návrhu 
nařízení Komise.

1. Tematické zaměření

V rámci nového strukturálního plánování se politika soudržnosti stává nejdůležitějším 
nástrojem investic na podporu hlavních priorit EU tak, jak jsou definovány ve strategii EU 
2020. 

Navrhovatel vítá zásadu tematického zaměření na hlavní cíle strategie pro inteligentní 
a udržitelnou Evropu podporující začlenění. Obává se však, že tato nedostatečná pružnost při 
volbě cílů by mohla zpochybnit přístup zdola nahoru, jímž se vyznačuje politika soudržnosti 
a který umožňuje, aby tato politika byla v zásadě zaměřena na potřeby jednotlivých regionů, 
které jsou hybnou silou rozvoje, neboť jsou převážnou měrou zakotveny v realitě těchto 
regionů.

2. Víceúrovňová správa

Návrhem nařízení se zavádí nástroj smlouvy o partnerství, tedy dokument, v němž se mimo 
jiné definuje strategie a priority členského státu a způsoby účelného a účinného využívání 
fondů společného strategického rámce. Smlouvu o partnerství zavádí členský stát ve 
spolupráci s partnery určenými v článku 5 návrhu.

Navrhovatel se domnívá, že správní systém navrhovaný Komisí v souvislosti se zavedením 
územního a místního partnerství pro účely přípravy smlouvy o partnerství pravděpodobně 
nedodržuje zásadu subsidiarity.

Především se subjektům, které jsou hlavními příjemci a vykonavateli politiky soudržnosti, 
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tedy územním a místním subjektům členských států, připisuje stejná úloha, jež je přiznávána 
hospodářským a společenským subjektům a sdružením v rámci občanské společnosti, čímž 
dochází k asimilaci, která neodpovídá zodpovědnosti za řízení, již má systém místních 
samospráv v rámci politiky soudržnosti. 

Ve světle těchto úvah tedy navrhovatel požaduje větší zapojení systému místních samospráv, 
zejména regionů. 

3. Makroekonomická podmíněnost

Komise ve svém návrhu stanoví posílení předpisů v oblasti makrofinanční podmíněnosti, 
které nakonec propojují částečné nebo úplné poskytování finančních prostředků 
s dodržováním nových prováděcích opatření Paktu o stabilitě a růstu. 

Navrhovatel vyjadřuje svůj negativní postoj k takovému ustanovení a navrhuje jeho zrušení. 
Vzniká totiž nebezpečí, že makroekonomická podmíněnost soustředí na místní samosprávu 
odpovědnost za nedostatečné dodržování podmínek stanovených v rámci kroků směřujících 
k makroekonomickému sbližování mezi členskými státy, tedy odpovědnost, kterou mají mít 
naopak národní státy. 

4. Výkonnostní rezerva

Návrh Komise stanoví v každém členském státě zřízení výkonnostní rezervy rovnající se 5 % 
celkových přidělených finančních prostředků, která bude zmrazena po celé programové 
období až do okamžiku, kdy Komise provede analýzy výsledků v roce 2019.

Navrhovatel vyjadřuje nesouhlas s tímto ustanovením, neboť se obává, že tento mechanismus 
by mohl při konečné analýze přispívat ke stanovování cílů na základě mimořádně skromných, 
tedy snadno dosažitelných výsledků, aby bylo možno využívat doplňkové financování. 

5. Společný strategický rámec

Do společného strategického rámce jsou přeneseny obecné cíle Evropské unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, jakož i mechanismy na koordinaci fondů. Komise ve 
svém návrhu stanoví přijetí tohoto důležitého strategického dokumentu prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci.

Navrhovatel považuje právní povahu společného strategického rámce tak, jak je navrhován, 
za nepřiměřenou. Pomocí aktů v přenesené pravomoci přenáší zákonodárce na Komisi 
pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění 
některé prvky legislativního aktu, jež nejsou podstatné.

Navrhovatel proto požaduje přijetí společného strategického rámce řádným legislativním 
postupem s tím, že dokument bude zvláštní přílohou nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise by měla prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci přijmout společný 
strategický rámec, který převádí cíle Unie 
do klíčových činností pro fondy SSR, aby 
poskytl jasnější strategické zaměření 
procesu programování na úrovni členských 
států a regionů. Společný strategický rámec 
by měl zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik 
a nástrojů Unie.

(14) Komise by měla prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci přijmout společný 
strategický rámec, jak je stanoven v příloze 
Ia tohoto nařízení, který převádí cíle Unie 
do klíčových činností pro fondy SSR, aby 
poskytl jasnější strategické zaměření 
procesu programování na úrovni členských 
států a regionů. Společný strategický rámec 
by měl zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik 
a nástrojů Unie, s ohledem na zásadu 
teritoriality a víceúrovňové správy a na 
specifické vlastnosti nejvzdálenějších 
regionů uznané v článku 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na základě společného strategického 
rámce přijatého Komisí by každý členský 
stát ve spolupráci se svými partnery a 
v dialogu s Komisí měl vypracovat 
smlouvu o partnerství. tato smlouva 
o partnerství by měla převést prvky 
stanovené ve společném strategickém 
rámci do vnitrostátního kontextu a stanovit 
pevné závazky pro dosažení cílů Unie 
prostřednictvím programování fondů SSR.

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery a v dialogu s Komisí měl 
vypracovat smlouvu o partnerství. Tato 
smlouva o partnerství by měla převést 
prvky stanovené ve společném 
strategickém rámci do vnitrostátního 
kontextu a stanovit pevné závazky pro 
dosažení cílů Unie prostřednictvím 
programování fondů SSR.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky, aby se zajistilo, že 
budou existovat nezbytné rámcové 
podmínky pro účinné využívání podpory 
Unie. Splnění těchto předběžných 
podmínek by měla hodnotit Komise 
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu.

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky, které budou mít 
těsnou obsahovou vazbu a přímý vliv na 
účinné využívání fondů SSR, aby se 
zajistilo, že budou existovat nezbytné 
rámcové podmínky pro účinné využívání 
podpory Unie. Splnění těchto předběžných 
podmínek by měla hodnotit Komise 
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 
by měla být naplánována a přidělena 
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Pokud jde o programy Evropské 
územní spolupráce, pro ně by žádná 
výkonnostní rezerva existovat neměla, 
jelikož jsou velmi různorodé a mají 
nadnárodní charakter. V případech, kdy 
zásadním způsobem nejsou plněny 

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy.
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milníky a cíle, by Komise měla mít 
možnost pozastavit platby programu nebo 
uplatnit na konci programového období 
finanční opravy, aby zajistila, že se 
prostředky z rozpočtu Unie neplýtvá nebo 
že nejsou využívány neúčinným 
způsobem.

Odůvodnění

Důsledek navrhovaného vypuštění článků 18 až 20.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost 
výdajů z fondů SSR byla podpořena 
zdravými hospodářskými politikami a aby 
fondy SSR v případě nutnosti mohly být 
přesměrovány tak, aby mohly řešit 
problémy, kterým konkrétní země čelí. 
Tento proces musí být postupný a začít 
změnami ve smlouvě o partnerství 
a změnami programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy 
a sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby 
a závazky nebo jejich část. Rozhodnutí 
o pozastavení by mělo být přiměřené 
a účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování 
o pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 

vypouští se
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mezi členskými státy, zejména 
s přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Odůvodnění

Důsledek navrhovaného vypuštění článku 21.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že
lze dosáhnout stanovených záměrů a cílů, 
by se mělo provádět předběžné hodnocení 
každého programu.

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že
jsou stanovené záměry a cíle dosažitelné 
a že jsou v souladu s podmínkami 
programových cílů a přidělování 
finančních prostředků, by se mělo 
provádět předběžné hodnocení každého 
programu na základě předchozích 
zkušeností.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Za účelem silnějšího zaměření na 
výsledky a dosahování záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020 by se pět procent 
z prostředků určených na cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ mělo vyčlenit 
jako výkonnostní rezerva pro každý fond 
a každou kategorii regionů v každém 
členském státě.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými, přechodovými 
a více rozvinutými regiony s výjimkou 
řádně odůvodněných okolností 
souvisejících se splněním jednoho nebo 
více tematických cílů, přičemž takový 
výjimečný příděl by neměl přesáhnout 2 %
z celkových prostředků určených pro 
dotyčnou kategorii regionů.

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se zpravidla prostředky 
převádět mezi různými regiony s výjimkou 
řádně odůvodněných okolností 
souvisejících se splněním jednoho nebo 
více tematických cílů, přičemž takový 
výjimečný příděl by neměl přesáhnout
30 % z celkových prostředků určených pro 
dotyčnou kategorii regionů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů.
Zejména by se měl snížit počet 
provedených auditů, pokud celkové 
způsobilé výdaje na danou operaci 
nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by 
nicméně být možné provádět audity 
kdykoli, pokud existuje důkaz 
o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo –
v rámci auditního vzorku – po uzavření 
dokončené operace. Aby byla úroveň 
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, 
měla by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud je auditní 
orgán spolehlivý.

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů.
Zejména by měl být proveden jediný audit, 
pokud celkové způsobilé výdaje na danou 
operaci nepřesahují 200 000 EUR. Mělo by 
nicméně být možné provádět audity 
kdykoli, pokud existuje důkaz 
o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo –
v rámci auditního vzorku – po uzavření 
dokončené operace. Aby byla úroveň 
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, 
měla by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud je auditní 
orgán spolehlivý.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, přijetí společného 
strategického rámce, dodatečná pravidla 
pro přidělení rezervy na růst 
a konkurenceschopnost, definici oblasti 
a populace, na kterou se vztahují strategie 
místního rozvoje, podrobná pravidla pro 
finanční nástroje (předběžné hodnocení, 
způsobilost výdajů, druhy činností, které 
nejsou podporovány, kombinování 
podpory, převod a správa aktiv, žádosti 
o platby a kapitalizace ročních splátek), 
vymezení paušální sazby podpory na 
operace vytvářející příjmy, povinnosti 
členských států ohledně postupu 
nahlašování nesrovnalostí a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek, vzor 
prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti 
ohledně fungování systému řízení 
a kontroly, podmínky vnitrostátních auditů, 
akreditační kritéria pro řídící a certifikační 
orgány, identifikaci běžných nosičů dat, 
úroveň finanční opravy, která má být 
uplatněna, změnu příloh a zvláštní opatření 
nutná pro zjednodušení přechodu od 
nařízení (ES) č. 1083/2006. Komise by 
také měla být oprávněna měnit přílohy 
I a IV za účelem řešení budoucích potřeb 
přizpůsobení. Je zvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, dodatečná pravidla 
pro přidělení rezervy na růst 
a konkurenceschopnost, definici oblasti 
a populace, na kterou se vztahují strategie 
místního rozvoje, podrobná pravidla pro 
finanční nástroje (předběžné hodnocení, 
způsobilost výdajů, druhy činností, které 
nejsou podporovány, kombinování 
podpory, převod a správa aktiv, žádosti 
o platby a kapitalizace ročních splátek), 
vymezení paušální sazby podpory na 
operace vytvářející příjmy, povinnosti 
členských států ohledně postupu 
nahlašování nesrovnalostí a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek, vzor 
prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti 
ohledně fungování systému řízení 
a kontroly, podmínky vnitrostátních auditů, 
akreditační kritéria pro řídící a certifikační 
orgány, identifikaci běžných nosičů dat, 
úroveň finanční opravy, která má být 
uplatněna, změnu příloh a zvláštní opatření 
nutná pro zjednodušení přechodu od 
nařízení (ES) č. 1083/2006. Komise by 
také měla být oprávněna měnit přílohy 
I a IV za účelem řešení budoucích potřeb 
přizpůsobení. Je zvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní 
rezervy a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami 
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu 
v rámci Fondu soudržnosti převedena do 
nástroje pro propojení Evropy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních 
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí 
a změně operačních programů, rozhodnutí 
o velkých projektech, rozhodnutí 
o společných akčních plánech, rozhodnutí 
o pozastavení plateb a rozhodnutí 
o finančních opravách.

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství 
a v případě zrušení závazků rozhodnutí 
o změně rozhodnutí přijímajících 
programy; pokud jde o fondy, měla by být 
zmocněna přijímat rozhodnutí vymezující 
regiony a členské státy, jež splňují kritéria 
týkající se Investic pro růst a zaměstnanost, 
rozhodnutí o ročním rozdělení prostředků 
na závazky mezi členské státy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci Fondu soudržnosti 
převedena do nástroje pro propojení 
Evropy, rozhodnutí o částce, která má být 
z přídělu každého členského státu v rámci 
strukturálních fondů převedena na 
potraviny pro znevýhodněné osoby, 
rozhodnutí o přijetí a změně operačních 
programů, rozhodnutí o velkých 
projektech, rozhodnutí o společných 
akčních plánech, rozhodnutí o pozastavení 
plateb a rozhodnutí o finančních opravách.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění při zohlednění 
integrovaných hlavních směrů 
a doporučení pro konkrétní země podle čl. 

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která vytváří 
synergie a doplňuje celostátní, regionální 
a místní zásahy, za účelem splnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění při zohlednění 
integrovaných hlavních směrů 
a doporučení pro konkrétní země podle čl. 
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121 odst. 2 Smlouvy a příslušných 
doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy.

121 odst. 2 Smlouvy a příslušných 
doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora z fondů SSR se provádí v úzké 
spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

3. Podpora z fondů SSR se provádí v úzké 
spolupráci mezi Komisí a členskými státy
v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami 
a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie.

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami 
a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie, a zajišťují 
soudržnost rozvojových politik v souladu 
s článkem 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát
spolupráci s těmito partnery:

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváží členské 
státy a regionální a místní orgány
spolupráci s těmito partnery:

a) příslušné regionální, místní, městské 
a jiné orgány veřejné správy;

a) jiné orgány veřejné správy;
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b) hospodářští a sociální partneři; a b) hospodářští a sociální partneři; a
c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

Odůvodnění

Regionální a místní orgány budou do partnerství zapojeny na stejné úrovni jako členské státy.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace a další subjekty, 
jako jsou nevládní organizace podporující 
sociální začlenění a organizace aktivní 
v politikách z oblasti kultury, vzdělávání 
a mládeže.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát nebo subnárodní správa 
s příslušnou pravomocí zapojí do 
partnerství ty instituce, organizace 
a skupiny, které by provádění těchto 
programů mohly ovlivnit nebo by jejich 
prováděním mohly být zasaženy. Zvláštní 
pozornost musí být věnována skupinám, 
které by mohly být zasaženy těmito 
programy a mohlo by pro ně být obtížné 
ovlivnit je, zejména nejzranitelnějším 
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a nejokrajovějším skupinám.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství 
a zpráv o pokroku a do přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů. Partneři se účastní práce 
monitorovacích výborů pro jednotlivé 
programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy
nebo subnárodní správy s příslušnou 
pravomocí partnery zastupující různé 
územní úrovně členských států do všech 
fází přípravy smluv o partnerství a zpráv 
o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů.
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby partneři měli 
k dispozici budování kapacit a mohli se 
efektivně účastnit partnerství a procesu 
veřejných konzultací.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 
prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad integrovaného udržitelného
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článku 11 SFEU, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“, 
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zohlednění zásady „platí znečišťovatel“. a zabránit budoucím vnějším nákladům 
pro evropskou společnost.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise při přípravě 
a provádění smluv o partnerství 
a programů zajistí podporu požadavků na 
ochranu životního prostředí, účinného 
využívání zdrojů, opatření ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, odolnosti proti katastrofám 
a předcházení rizikům. Členské státy musí 
poskytovat informace o podpoře plnění cílů 
v oblasti změny klimatu s použitím 
metodologie přijaté Komisí. Komise přijme 
tuto metodologii prostřednictvím 
prováděcího aktu. Prováděcí akt se přijímá 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 3.

Členské státy a Komise při přípravě 
a provádění smluv o partnerství 
a programů zajistí podporu požadavků na 
ochranu životního prostředí, účinného 
využívání zdrojů, opatření ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, odolnosti proti katastrofám 
a předcházení rizikům. Členské státy musí 
poskytovat informace o podpoře plnění cílů 
v oblasti změny klimatu s použitím 
metodologie přijaté Komisí. Komise přijme 
tuto metodologii prostřednictvím 
prováděcího aktu. Prováděcí akt se přijímá 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 3. Udržitelnost 
musí být zajištěna také v oblasti 
zachovávání a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů;

6) ochrana životního prostředí 
a kulturního dědictví a podpora účinného 
využívání zdrojů;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podle výsledků konkrétních analýz 
souvisejících s tematickými cíli musí 
každý členský stát zdůvodňovat u každého 
opatření druhy a úrovně podpory. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný strategický rámec promítá
záměry a cíle strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do klíčových opatření týkajících 
se fondů SSR s cílem podpořit 
harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj 
Unie.

Společný strategický rámec, jak je 
stanoven v příloze Ia, koordinuje fondy 
SSR tak, aby byly splněny záměry a cíle 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění s cílem podpořit 
harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj 
Unie.

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh. Pokud bude přijat, budou odkazy na společný strategický 
rámec v celém textu změněny na odkazy na novou přílohu. 

Společný strategický rámec bude začleněn do základního aktu. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijmout do tří 
měsíců od přijetí tohoto nařízení akt 
v přenesené pravomoci o společném 
strategickém rámci v souladu s článkem 
142.

Společný strategický rámec je stanoven 
v příloze Ia.

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 



AD\901582CS.doc 17/33 PE483.804v02-00

CS

a případně přijme aktem v přenesené 
pravomoci revidovaný společný strategický 
rámec v souladu s článkem 142.

a případně aktem v přenesené pravomoci
pozmění společný strategický rámec
stanovený v příloze Ia v souladu s článkem 
142.

Do šesti měsíců od přijetí revidovaného 
společného strategického rámce navrhnou 
případně členské státy potřebné změny 
svých smluv o partnerství a programů, aby 
byl zajištěn jejich soulad s revidovaným 
společným strategickým rámcem.

Do šesti měsíců od přijetí revidovaného 
společného strategického rámce navrhnou 
případně členské státy potřebné změny 
svých smluv o partnerství a programů, aby 
byl zajištěn jejich soulad s revidovaným 
společným strategickým rámcem.

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh. Pokud bude přijat, budou odkazy na společný strategický 
rámec v celém textu změněny na odkazy na novou přílohu. 

Společný strategický rámec bude začleněn do základního aktu. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje smlouvu 
o partnerství na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

1. Každý členský stát vypracuje ve shodě 
se svými místními a regionálními orgány
smlouvu o partnerství na období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Odůvodnění

Jelikož místní a regionální orgány politiku soudržnosti financují a spravují, je třeba, aby se 
plně podílely na její přípravě, na jednání o této politice, na jejím provádění a na jejích 
úpravách. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V členských státech, kde mají podle 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
správních předpisů regiony a místní 
orgány úlohu správce operačních 
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programů, se tyto regiony a místní orgány 
plně podílejí na přípravě smlouvy 
o partnerství.

Odůvodnění

Jelikož místní a regionální orgány politiku soudržnosti financují a spravují, je třeba, aby se 
plně podílely na její přípravě, na jednání o této politice, na jejím provádění a na jejích 
úpravách. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát předá svou smlouvu 
o partnerství Komisi do tří měsíců ode dne 
přijetí společného strategického rámce.

4. Každý členský stát předá svou smlouvu 
o partnerství Komisi do pěti měsíců ode 
dne přijetí společného strategického rámce.

Odůvodnění

Vzhledem k množství a přesnosti požadovaných informací, vzhledem ke skutečnosti, že 
programy musí být předkládány společně se smlouvou o partnerství (jak stanoví čl. 23 odst. 
3), a k nezbytnosti zajistit účinné a aktivní partnerství je pravděpodobně nezbytné stanovit 
delší lhůtu. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Smlouva o partnerství je před 
předložením Komisi předmětem veřejných 
konzultací.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) orientačního rozdělení podpory 
poskytované Unií podle tematických cílů 
na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů 
SSR; rovněž včetně celkové orientační 
částky předpokládané podpory na cíle 
v oblasti změny klimatu;

iv) orientačního rozdělení podpory 
poskytované Unií podle tematických cílů 
na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů 
SSR v souladu s prioritami stanovenými 
v konkrétních nařízeních týkajících se 
fondů SSR; rovněž včetně celkové 
orientační částky předpokládané podpory 
na cíle v oblasti změny klimatu;

Odůvodnění

Nařízení týkající se jednotlivých fondů SSR přijímaná řádným legislativním postupem nesmí 
být podřízena prioritám stanoveným ve smlouvách o partnerství.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, 
případně včetně orientační výše přídělu 
finančních prostředků pro každý příslušný 
fond SSR;

c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb regionů se zeměpisnými oblastmi
nejvíce postiženými chudobou nebo
regionů čelících demografickým 
problémům nebo cílových skupin, jimž 
nejvíce hrozí diskriminace nebo vyloučení, 
se zvláštním zřetelem na marginalizované 
skupiny obyvatel, případně včetně 
orientační výše přídělu finančních 
prostředků pro každý příslušný fond SSR;
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do šesti 
měsíců po jejím předložení členským 
státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do šesti 
měsíců po jejím předložení členským 
státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.
Komise ve svém rozhodnutí zmíní řádné 
zapojení místních a regionálních orgánů, 
které budou v souladu s institucionálním 
systémem každého členského státu 
vyzvány k podpisu smlouvy o partnerství.

Odůvodnění

Regionální a místní orgány budou do partnerství zapojeny na stejné úrovni jako členské státy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může v případě potřeby 
přijmout rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcích aktů, čímž umožní členským 
státům uplatňovat konkrétní programy 
SSR ještě před schválením smlouvy 
o partnerství. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

Odůvodnění

Ve specifických případech by mělo být možné, aby Komise částečně umožnila použití 
konkrétních finančních prostředků, i když podmínky pro schválení smlouvy o partnerství 
nejsou úplně splněny.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud členský stát provádí konkrétní 
fondy prostřednictvím více než jednoho 
programu, může být smlouva o partnerství 
po schválení posledního programu tohoto 
členského státu upravena.

Odůvodnění

V kontextu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova federální členské státy 
obvykle provádějí různé regionální programy namísto jednoho národního. Pro federální 
členské státy je účelné zavést zjednodušený postup úpravy své smlouvy o partnerství. Jinak by 
změny jednotlivých regionálních programů po komentářích Komise mohly dát vzniknout 
potřebě změnit smlouvu o partnerství prostřednictvím administrativně zatěžujících postupů 
uvedených v článku 15 odst. 3.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na řešení 
problémů uvedených v doporučeních pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a v příslušných doporučeních 
Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy při zohlednění vnitrostátních 
a regionálních potřeb.

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na řešení 
problémů uvedených v doporučeních pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a v příslušných doporučeních 
Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy při zohlednění vnitrostátních 
a regionálních potřeb a zásad subsidiarity 
a víceúrovňové správy.

Odůvodnění

Regionální a místní orgány budou do partnerství zapojeny na stejné úrovni jako členské státy.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Tyto podmínky by vždy 
měly mít těsnou obsahovou spojitost 
s reálným prováděním fondů SSR.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Výkonnostní rezerva

Částka ve výši 5 % ze zdrojů přidělených 
každému fondu SSR a členskému státu, 
s výjimkou zdrojů přidělených na cíl 
Evropská územní spolupráce a na hlavu 
V nařízení o EMFF, tvoří výkonnostní 
rezervu, která se přiděluje v souladu 
s článkem 20. 

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se vypouští výkonnostní rezerva, která by k programovému 
období přinesla jen malou přidanou hodnotu, ale při provádění by působila jako břímě. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se
Přidělení výkonnostní rezervy
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1. Pokud přezkum výkonnosti provedený 
v roce 2017 ukáže, že se na úrovni priority 
nepodařilo dosáhnout milníků programu 
stanovených pro rok 2016, předloží 
Komise dotyčnému členskému státu 
příslušná doporučení.
2. Na základě přezkumu provedeného 
v roce 2019 přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o programech a prioritách pro 
každý fond SSR a členský stát, které 
dosáhly svých milníků. Členské státy 
navrhnou přidělení výkonnostní rezervy 
programům a prioritám určeným 
v uvedeném rozhodnutí Komise. Komise 
schválí změnu dotčených programů 
v souladu s článkem 26. Pokud členský 
stát nepředloží informace podle čl. 46 
odst. 2 a 3, výkonnostní rezerva pro 
dotčené programy a priority se nepřidělí. 
3. Pokud z přezkumu výkonnosti vyplývá, 
že priorita nedosáhla milníků 
stanovených ve výkonnostním rámci, 
může Komise pozastavit celou průběžnou 
platbu nebo její část na prioritu programu 
v souladu s postupem stanoveným ve 
zvláštních pravidlech pro fondy.
4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů stanovených 
ve výkonnostním rámci, může v souvislosti 
s dotyčnými prioritami uplatnit finanční 
opravy. Komise je zmocněna přijmout 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142 pro stanovení kritérií 
a metodologie pro určení úrovně 
finančních operací, které mají být 
uplatněny.
5. Odstavec 2 se nepoužije na programy 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
a na hlavu V nařízení o EMFF.

Odůvodnění

Důsledek navrhovaného vypuštění článku 18.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tento článek se vypouští

Odůvodnění

Odkazy na makroekonomickou podmíněnost by měly být upraveny v celém textu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý program vymezí priority 
prostřednictvím stanovení zvláštních cílů, 
finančních prostředků na podporu z fondů 
SSR a odpovídajícího vnitrostátního 
spolufinancování.

2. Každý program vymezí priority 
prostřednictvím stanovení zvláštních cílů, 
finančních prostředků na podporu, kterou 
získává z jednoho nebo více fondů SSR
uvedených v článku 1 a odpovídajícího 
vnitrostátního spolufinancování. Pokud 
program získává podporu z více než 
jednoho fondu, může být určen hlavní 
fond, přičemž provozní náklady budou 
hrazeny z tohoto hlavního fondu a budou 
uplatněna pravidla finančního řízení 
hlavního fondu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ukazatele týkající se dopadu operací 
na životní prostředí a změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 42
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů.

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů. V této 
komisi jsou náležitě zastoupeni partneři 
uvedení v článku 5. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh navazuje na souvislost s předchozími programovými obdobími a je 
výsledkem potřeby nezatěžovat dále rozpočty veřejných subjektů, které nemohou účtovat 
DPH, a tak se vystavují nebezpečí, že by mohly ohrozit provádění jednotlivých kroků 
a nakonec i samotnou účinnost politik, které mají být podpořeny.
Návrh kromě jiného opětovně uvádí pozměňovací návrh schválený Výborem pro zemědělství 
ve vztahu k návrhu na změnu nařízení ES č. 1698/2005, který čeká na konečné schválení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje vypouští se
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rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

Odůvodnění

Důsledek navrhovaného vypuštění článku 18.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přechodové regiony, jejichž HDP na 
obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 90 % 
průměru HDP v EU-27;

vypouští se

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony 
a 52 % prostředků pro rozvinutější 
regiony v každém členském státu se přidělí 
ESF. Pro účely tohoto ustanovení se 
podpora členskému státu z [nástroje 
Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
považuje za součást podílu strukturálních 
fondů přiděleného Evropskému sociálnímu 
fondu.

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů v každém členském státu se přidělí 
ESF. Pro účely tohoto ustanovení se 
podpora členskému státu z [nástroje 
Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
považuje za součást podílu strukturálních 
fondů přiděleného Evropskému sociálnímu 
fondu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora ze strukturálních fondů pro vypouští se
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[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost činí 2 500 000 000 EUR.
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se 
stanoví částka, která se má převést 
z částky přidělené každému členskému 
státu ze strukturálních fondů na celé 
období. Příděl každého členského státu ze 
strukturálních fondů se odpovídajícím 
způsobem sníží.
Roční prostředky odpovídající výši 
podpory ze strukturálních fondů zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek 
[nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] v rámci rozpočtového procesu pro 
rok 2014.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst 
a zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu 
s článkem 20.

vypouští se

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů v zásadě
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převádět.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 2 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 30 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, 
a to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

2. Z EFRR a ESF lze v rámci limitu 20 %
finančních prostředků poskytovaných Unií 
na každou prioritní osu operačního 
programu financovat tu část operace, jejíž 
náklady jsou způsobilé pro poskytnutí 
podpory z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, 
a to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim;

a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim;
dojde-li k jakýmkoli změnám, jsou tyto 
stránky či portál včas aktualizovány;

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informování potenciálních příjemců 
o možnostech financování v rámci 
operačních programů;

b) informování různými a dostupnými 
cestami potenciálních příjemců 
o možnostech financování v rámci 
operačních programů;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, které nesplňují kritéria 
uvedená v písmenech b) a c), a pro 
všechny regiony, které v letech 2007–2013
získaly finanční prostředky v rámci plnění 
cíle konvergence a jejichž HDP na 
obyvatele byl vyšší než 75 % HDP 
průměru EU-27;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 200 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha - I (nová) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto rámce je, aby v souladu 
s článkem 10 sloužil jako prostředek 
koordinace, začlenění a nalezení 
rovnováhy mezi cíli jednotlivých politik 
v konkrétních regionálních souvislostech, 
a zejména jako prostředek koordinace 
a nalezení rovnováhy mezi investičními 
prioritami a tematickými cíli uvedenými 
v článku 9, aniž by byly dotčeny priority 
a cíle stanovené ve zvláštních nařízeních 
pro fondy.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – část 1 – oddíl 1.2 – bod 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4 Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR) a Fond soudržnosti musí nadále 
významně investovat do infrastruktur 
členských států a regionů, aby se zajistilo 
splnění požadavků rámcové směrnice 
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o vodě a dalších příslušných směrnic. 
Jelikož existují technologická řešení, 
jejichž cílem je přispět k udržitelným 
opatřením, a nová se objevují, musí Fond 
pro regionální rozvoj i nadále podporovat 
výzkum v této oblasti. Tato podpora musí 
být zaměřena na doplnění opatření, na 
něž se vztahuje program Horizont 2020. 
Finanční prostředky pro opatření na 
podporu biologické rozmanitosti lze získat 
také prostřednictvím Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního 
a rybářského fondu (EMFF). EZFRV je 
možné využít i k poskytování podpory 
udržitelnému řízení přírodních zdrojů, 
k podpoře předávání znalostí a inovací, 
k posílení konkurenceschopnosti 
zemědělství a inkluzivního rozvoje 
venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha V – bod 3 – bod 3.1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby potenciální 
příjemci byli informováni alespoň o:

2. Řídící orgán zajistí, aby potenciální 
příjemci byli různými a dostupnými 
cestami informováni alespoň o:

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha V – bod 3 – bod 3.1 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jakékoli provedené změně 
v informacích specifikovaných 
v písmenech a) až d), a to nejméně tři 
měsíce před jejím vstupem v platnost;
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