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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhuje zastřešující nařízení, kterým se stanoví společná pravidla 
programování pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond 
(ESF), Fond soudržnosti (CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský 
námořní a rybářský fond (fondy SSR). Návrh je rozdělen do dvou částí: Společná ustanovení 
vztahující se na všechny fondy SSR a obecná ustanovení týkající se EFRR, ESF a FS.

Zpravodaj vítá tento přístup. Jednotný soubor pravidel pro všech 5 fondů SSR by měl 
napomoci k vytváření synergií, měl by zjednodušit realizaci projektů a dohled nad nimi 
a snížit administrativní zátěž příjemců podpory, členských států a Komise.

Účinnost politiky soudržnosti je třeba zvýšit pomocí tzv. podmíněnosti (kondicionality) ex-
ante a ex-post. Navrhovatel s těmito koncepty v zásadě souhlasí, přesto je však nezbytné 
zajistit, aby tím nevznikala nová a zbytečná administrativní zátěž.

Navrhovatel zdůrazňuje, že je třeba sladit nařízení o společných ustanoveních s finančním 
nařízením, o němž se dosud jedná. Proto je třeba zajistit v další fázi legislativního procesu 
plný soulad mezi oběma nařízeními.

Navrhovatel podporuje další zjednodušení, které spočívá v harmonizaci pravidel způsobilosti 
a systémů řízení a dohledu v rámci jednotlivých fondů, zavedení jednodušších pravidel pro 
proplácení nákladů a širší využívání „zjednodušeného vykazování nákladů“, jako např. 
jednorázových a paušálních plateb. Podpořeno by mělo být také zavedení „e-soudržnosti“, 
které umožní příjemcům podpory poskytovat informace v elektronické podobě. 

Komise také navrhuje, aby se podpora určená podnikům a projektům, od kterých se očekává 
značná finanční návratnost, poskytovala především prostřednictvím inovativních finančních 
nástrojů. 

Přesto jsou v návrhu určité aspekty, které si zaslouží hlubší diskusi:

Pokud jde o makroekonomickou podmíněnost, je třeba upozornit na skutečnost, že Parlament 
není zapojen do postupu rozhodování o zastavení poskytování finančních prostředků; sporný 
je také přínos tohoto opatření, neboť může vést k postihu regionů za chyby, kterých se 
dopustily členské státy, a k odebrání finančních prostředků, které regiony nutně potřebují 
k překonání svých rozpočtových schodků. Navrhovatel proto navrhuje, aby byla tato 
podmíněnost z nařízení odstraněna.

Společný strategický rámec má promítnout 11 tematických záměrů nařízení do klíčových akcí 
fondů SSR. Komise má být zmocněna k přijetí tohoto rámce prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Navrhovatel má nicméně pochybnosti o tom, zda je vhodné používat k tomuto 
účelu akty v přenesené pravomoci, neboť ty by měly sloužit pouze ke stanovení jiných než 
podstatných prvky legislativního aktu. Fondy SSR jsou více než takové prvky, a měly by 
proto být přijaty ve formě přílohy k tomuto nařízení.

Navrhovatel je znepokojen tím, že zavedení výkonnostní rezervy by mohlo vést k tomu, že 
členské státy sníží své ambice, pokud jde o cíle, jichž má být dosaženo, aby zajistily splnění 
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podmínek pro získání výkonnostní rezervy. Navrhovatel věří, že navrhovaný postup by mohl 
vést k vážný problémům při provádění nařízení, k nimž by docházelo v důsledku nedostatku 
času na konci programovacího období.

Komise také navrhuje, aby regiony, jejichž HDP na obyvatele (v období let 2007 až 2013) byl 
méně než 75 % průměru EU-25, avšak jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 % průměru 
EU-27, dostávaly příděl ze strukturálních fondů ve výši nejméně dvou třetin jejich přídělu na 
období let 2007-2013. Kromě toho tato nová kategorie zahrnuje regiony s HDP mezi 75 
a 90 %.  Navrhovatel zpochybňuje tento paušální přístup a navrhuje, aby se prostředky 
přidělovaly spíše proporčně podle vzorce „čím nižší HDP na obyvatele, tím vyšší zaručený 
podíl přidělených prostředků na období 2007–2013“.

Pokud jde o rozpočtové dopady, Komise navrhuje v článku 83 vyčlenit na období 2014 až 
2020 na fondy EFRR, ESF a FS částku 336 020 492 848 EUR v cenách za rok 2011 
rozdělenou následovně:

v miliardách EUR - stálé ceny roku 2011

VFR
2007–2013

Návrh Komise
VFR 2014–2020 Rozdíl v %

Konvergenční regiony
EFRR + ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007–2013 postupné 
ukončování podpory 

konvergenční regiony ) + 
postupné zavádění 

(konkurenceschopné regiony)/ 
2014–2020 přechodové regiony

(EFRR + ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurenceschopné regiony / 
Rozvinutější regiony 

(EFRR + ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Územní spolupráce
(EFRR)

8,9 11,7 +31 %

Fond soudržnosti 71 68,7 - 3 %
2014–2020 Zvláštní příděly 
pro nejvzdálenější a řídce 

osídlené regiony
(EFRR) 

0,9

CELKEM 354 336 -5,3 %
Vzhledem k zaokrouhlení částek je možné, že celkový součet neodpovídá částce uvedené v součtu.

Navrhovatel je vzhledem k prokázanému přínosu politiky soudržnosti znepokojen celkovými 
škrty ve výši 18 miliard EUR ve stálých cenách roku 2011 v této oblasti ve VFR na období 
2007–2013. Navrhovatel připomíná, že v usnesení výboru SURE Evropský parlament vyjádřil 
stanovisko, že částky vyčleněné na politiku soudržnosti pro programovací období 2007–2013 
by měly v následujícím období zůstat minimálně neměnné.
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Finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním údajem pro zákonodárný 
orgán a lze je přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, 
kterým se stanoví VFR na období 2014–2020.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze je přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucna: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
umožní plnit její stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
i při zvýšení úrovně financování příštího 
VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 
2013 je možné přispět ke splnění 
dohodnutých cílů a závazků Unie a 
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k zásadě solidarity Unie jen v omezené 
míře; vyzývá Radu, aby v případě, že 
nebude sdílet tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by bylo možné navzdory 
jejich prokazatelné evropské přidané 
hodnotě zcela upustit;
______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. připomíná zejména, že ve stejném 
usnesení Evropský parlament zdůrazňuje, 
že „úspěch a posílení politiky soudržnosti 
vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky“ a dospívá k závěru, že „objem 
prostředků vyčleněných na tuto politiku 
v současném finančním programovacím 
období by měl být přinejmenším zachován 
i v příštím období”;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 Evropský parlament zdůraznil 
„evropskou přidanou hodnotu politiky 
soudržnosti, neboť tato politika 
představuje dobře zavedený mechanismus 
pro růst a zaměstnanost a hlavní nástroj 
konvergence, udržitelného rozvoje 
a solidarity a je po celá desetiletí jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie“. Evropský 
parlament poukázal však na to, že 
„moderní politika soudržnosti musí projít 
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řadou strukturálních reforem, zejména 
pokud jde o zjednodušení, musí reagovat 
na hlavní výzvy, kterým Unie čelí, a 
v praxi podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji“. Evropský 
parlament vyjádřil své přesvědčení, že 
„politika soudržnosti EU by měla zůstat 
celounijní politikou, která všem regionům 
EU poskytuje přístup ke zdrojům, 
zkušenostem a pomoci“. 

Odůvodnění

Bod 64 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 „Investice do budoucnosti: 
nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 dále 
zdůraznil, že „úspěch a posílení politiky 
soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky a že prostředky
vyčleněné na tuto politiku v současném 
finančním programovacím období by měly 
být přinejmenším zachovány i v příštím 
období, aby se zvýšilo úsilí o snižování 
nerovností v rozvoji mezi regiony EU“. 
Komise nicméně navrhla snížit celkový 
rozpočet na politiku soudržnosti o 5,3 %  
z 354 miliard EUR na období 2007–2013 
na 336 miliard EUR v období 2014–2020 
(ve stálých cenách v roce 2011).

Odůvodnění

Bod 67 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 „Investice do budoucnosti: 
nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 8. června 2011 připomněl, že 
význam politiky soudržnosti se zvýšil poté, 
co vstoupila v platnost Lisabonská 
smlouva, v níž je zakotvena územní 
soudržnost, a vyjádřil názor, že územní 
spolupráce je třeba prohlubovat ve všech 
jejích formách (přeshraniční, nadnárodní, 
meziregionální); zdůraznil, že je třeba se 
rovněž zabývat makroregionální 
spoluprací a strategiemi.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 připomněl, 
že politika soudržnosti EU má své vlastní 
poslání a cíle stanovené v článku 174 
SFEU, jež jdou nad rámec strategie EU 
2020; zdůraznil, že by toto poslání a tyto 
cíle měly být v příštím programovém 
období zachovány, zejména vzhledem 
k přetrvávající potřebě hospodářské, 
sociální a územní konvergence v Unii.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 8. června 2011 uvedl, že podle 
Smlouvy by měla být zvláštní pozornost 
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věnována venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva, ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony 
a nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2f) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 8. června 2011 vyzval Komisi 
k vytvoření přechodné kategorie pro 
regiony, jejichž HDP na obyvatele 
dosahuje 75 % až 90 % HDP EU, s cílem 
poskytnout jim jasnější status a větší 
zabezpečení v jejich rozvoji.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí vyčlenit 
nejméně 20 % rozpočtu Unie na cíle 
v oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, přičemž bude zohledněna 
zásada „platí znečišťovatel“ a
minimalizují se budoucí vnější náklady. 
V souladu s ambicí vyčlenit nejméně 20 % 
rozpočtu Unie na cíle v oblasti změny 
klimatu by členské státy měly poskytovat 
informace o podpoře plnění těchto cílů 
s použitím metodologie přijaté Komisí 
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v prováděcím aktu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR 
by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 
vymezené v tomto nařízení.

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů.
Evropský parlament ve svém usnesení ze 
dne 8. června 2011 vyjádřil přesvědčení, 
že členské státy a regiony by měly 
soustředit unijní a vnitrostátní zdroje na 
malý počet priorit a projektů, které mají 
skutečně evropský význam, například 
výzkum a vývoj a inovace, a tím reagovat 
na specifické výzvy, kterým čelí. Evropský 
parlament v této souvislosti požadoval, 
aby Komise vypracovala konkrétní návrhy 
s cílem zvýšit tematické zaměření fondů 
soudržnosti na priority strategie Evropa 
2020, a vyjádřil přesvědčení, že by měl být 
zaveden systém, který je více orientován 
na výsledky, než je současné „vyčlenění 
prostředků“, přičemž však musí být 
zajištěno, že budou řádně zohledňovány 
potřeby a priority konkrétních regionů. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR 
by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 
vymezené v tomto nařízení.

Odůvodnění

Bod 68 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 „Investice do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní 
Evropu“.
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Pozměňovací návrh 12

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) Prostřednictvím společného 
strategického rámce, který je stanoven 
v příloze X tohoto nařízení, jsou cíle 
a priority strategie „Evropa 2020“ pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění koordinovány a vyvažovány 
s cíli hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti stanovenými ve Smlouvě. 
Účelem společného strategického rámce 
je poskytnout 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.

Odůvodnění

O společném strategickém rámci by měl rozhodovat legislativní orgán.

Pozměňovací návrh 13

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 stanoveného v příloze X tohoto 
nařízení a s cílem zajistit uplatňování 
zásady víceúrovňové správy 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 
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programování fondů SSR.

Pozměňovací návrh 14

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 
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.

(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.

Odůvodnění

Výkonnostní rezerva by mohla vést k tomu, že členské státy by stanovily méně ambiciózní cíle, 
a mohla by způsobit problémy s plněním programu ke konci programovacího období.
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Pozměňovací návrh 15

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 
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.

(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. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zbavuje Komisi možnosti pozastavit platby, aby se regiony nebyly 
postiženy kvůli chybám členských států.



PE488.045v02-00 14/29 AD\906170CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby byl lépe využit potenciál na 
místní úrovni, je třeba posilovat 
a usnadňovat místní rozvoj nesený 
místními komunitami, a to tím, že se 
stanoví společná pravidla pro všechny 
fondy SSR a zajistí jejich úzká 
koordinace. Hlavní zásadou by mělo být 
to, že odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny, včetně stávajících skupin 
LEADER, zastupující zájmy komunity.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat 
z EFRR a ESF mezi méně rozvinuté 
regiony, přechodové regiony a více 
rozvinuté regiony podle jejich HDP na 
obyvatele ve srovnání s průměrem EU. Pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti investic 
ze strukturálních fondů, regiony, jejichž 
HDP na obyvatele byl v období 2007–2013 
nižší než 75 % průměru EU-25 
v referenčním období, ale jejichž HDP na 
obyvatele vzrostl na více než 75 % 
průměru EU-27, by měly obdržet nejméně 
dvě třetiny svých přídělů na období 2007–
2013. Členské státy, jejichž hrubý národní 

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat 
z EFRR a ESF mezi méně rozvinuté 
regiony, přechodové regiony a více 
rozvinuté regiony podle jejich HDP na 
obyvatele ve srovnání s průměrem EU. Pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti investic 
ze strukturálních fondů, regiony, jejichž 
HDP na obyvatele byl v období 2007–2013 
nižší než 75 % průměru EU-25 
v referenčním období, ale jejichž HDP na 
obyvatele vzrostl na více než 75 % 
průměru EU-27, by měly obdržet určitou 
část svých přídělů na období 2007–2013, 
která je nepřímo úměrná jejich HDP na 
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důchod (HND) na obyvatele je nižší než 
90 % průměru EU, by měly z FS čerpat 
prostředky v rámci cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“. 

obyvatele. Členské státy, jejichž hrubý 
národní důchod (HND) na obyvatele je 
nižší než 90 % průměru EU, by měly z FS 
čerpat prostředky v rámci cíle „Investice 
pro růst a zaměstnanost“. 

Odůvodnění

Zaručený minimální podíl, na nějž mají členské státy nárok v porovnání s prostředky 
vyčleněnými na období 2007–2013, se stanoví podle HDP na obyvatele, aby chudší členské 
státy obdržely větší podíl v procentuálním vyjádření než státy bohatší.

Pozměňovací návrh 18

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

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 8.

Pozměňovací návrh 19

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 

(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, definici oblasti 
a populace, na kterou se vztahují strategie 
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pro přidělování výkonnostní rezervy,
definici oblasti a populace, na kterou se 
vztahují strategie místního rozvoje, 
podrobná pravidla pro finanční nástroje 
(předběžné hodnocení, kombinování 
podpory, způsobilost výdajů, druhy 
činností, které se nepodporují), pravidla 
pro určité druhy finančních nástrojů 
zaváděných na vnitrostátní, regionální, 
nadnárodní či přeshraniční úrovni, pravidla 
pro dohody o financování, pravidla pro 
převod a správu aktiv, ujednání o řízení 
a kontrole, pravidla pro žádosti o platbu 
a zavedení systému kapitalizace ročních 
splátek, vymezení paušální sazby podpory 
na operace vytvářející příjmy, vymezení 
paušální sazby na nepřímé náklady 
v případě grantů na základě stávajících 
metod a příslušných sazeb použitelných 
v politikách Unie, povinnosti členských 
států ohledně postupu nahlašování 
nesrovnalostí a vymáhání neoprávněně 
vyplacených částek, způsoby výměny 
informací o operacích, ujednání o vhodné 
auditní stopě, podmínky vnitrostátních 
auditů, akreditační kritéria pro řídící 
a certifikační orgány, identifikaci běžných 
nosičů dat a kritéria pro stanovení úrovně 
finanční opravy, která má být uplatněna. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

místního rozvoje, podrobná pravidla pro 
finanční nástroje (kombinování podpory, 
způsobilost výdajů, druhy činností, které se 
nepodporují), pravidla pro určité druhy 
finančních nástrojů zaváděných na 
vnitrostátní, regionální, nadnárodní či 
přeshraniční úrovni, pravidla pro dohody 
o financování, pravidla pro převod a správu 
aktiv, ujednání o řízení a kontrole, pravidla 
pro žádosti o platbu a zavedení systému 
kapitalizace ročních splátek, vymezení 
paušální sazby podpory na operace 
vytvářející příjmy, vymezení paušální 
sazby na nepřímé náklady v případě grantů 
na základě stávajících metod a příslušných 
sazeb použitelných v politikách Unie, 
povinnosti členských států ohledně postupu 
nahlašování nesrovnalostí a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek, způsoby 
výměny informací o operacích, ujednání 
o vhodné auditní stopě, podmínky 
vnitrostátních auditů, akreditační kritéria 
pro řídící a certifikační orgány, identifikaci 
běžných nosičů dat a kritéria pro stanovení 
úrovně finanční opravy, která má být 
uplatněna. Komise by také měla být 
oprávněna měnit přílohu V 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 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

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, 

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství 
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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.

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 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle 
a záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR,
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována 
z jednotlivých fondů SSR a mechanismy 
pro zajištění soudržnosti a souladu 
programování fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie;

2)  „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí rámec, který koordinuje a vyvažuje
cíle a priority strategie „Evropa 2020“ pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění s cíli hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti stanovenými ve 
Smlouvě, přičemž zřizuje pro každý 
tematický cíl klíčová opatření, která mají 
být podporována z jednotlivých fondů 
SSR, a mechanismy pro zajištění 
soudržnosti a souladu programování fondů 
SSR s hospodářskými politikami 
a politikami zaměstnanosti členských států 
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a Unie;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 1 k bodu odůvodnění 14.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „smlouvou o partnerství“ se rozumí 
dokument vypracovaný členským státem 
za účasti partnerů v souladu s přístupem 
založeným na víceúrovňové správě, který 
stanoví strategii členského státu, priority 
a opatření pro účinné a efektivní využívání 
fondů SSR za účelem dosahování strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a který je schválen 
Komisí na základě posouzení a dialogu 
s dotyčným členským státem.

18) „smlouvou o partnerství“ se rozumí 
dokument vypracovaný členským státem 
za účasti partnerů v souladu s přístupem 
založeným na víceúrovňové správě, který 
stanoví strategii členského státu, priority 
a opatření pro účinné a efektivní využívání 
fondů SSR za účelem dosahování strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění v souladu s cíli 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti stanovenými ve Smlouvě 
a který je schválen Komisí na základě 
posouzení a dialogu s dotyčným členským 
státem.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 2 k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 11 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mechanismy pro zajištění soudržnosti 
a souladu programování fondů SSR 
s doporučeními pro konkrétní země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s příslušnými 
doporučeními Rady přijatými podle čl. 
148 odst. 4 Smlouvy.

f) mechanismy pro zajištění soudržnosti 
a souladu programování fondů SSR 
s národními programy reforem a s jinými 
příslušnými strategiemi;
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec 1 

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 tvoří přílohu 
tohoto nařízení.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 6.

Pozměňovací návrh 25

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 realizovaných na vnitrostátní 
a regionální úrovni prostřednictvím 
národních programů reforem a dalších 
strategií.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

vypouští se
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V nařízení o EMFF, tvoří výkonnostní 
rezervu, která se přiděluje v souladu 
s článkem 20.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20

Přidělení výkonnostní rezervy vypouští se
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 
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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

Viz pozměňovací návrh 8.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 vypouští se
Podmínky související s koordinací 
hospodářských politik jednotlivých 

členských států
1. Komise může členský stát požádat, aby 
svou smlouvu o partnerství a příslušné 
programy přezkoumal a navrhl změny, je-
li to nezbytné za účelem: a) podpory 
provádění doporučení Rady, které je 
určeno dotčenému členskému státu 
a které bylo přijato v souladu s čl. 121 
odst. 2 a/nebo čl. 148 odst. 4 Smlouvy, 
nebo za účelem podpory provádění 
opatření, která jsou určena dotčenému 
členskému státu a která byla přijata 
v souladu s čl. 136 odst. 1 Smlouvy; b) 
podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu s čl. 
126 odst. 7 Smlouvy; c) podpory 
provádění doporučení Rady, které je 
určeno dotčenému členskému státu 
a které bylo přijato v souladu s čl. 7 odst. 
2 nařízení (EU) č. …/2011 [o prevenci 
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a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy], má-li se za to, že uvedené 
změny jsou nezbytné k nápravě 
makroekonomické nerovnováhy; nebo d) 
maximalizace dopadu dostupných fondů 
SSR na růst a konkurenceschopnost podle 
odstavce 4, pokud členský stát splňuje 
jednu z následujících podmínek: i) má 
přístup k finanční pomoci Unie podle 
nařízení Rady (EU) č. 407/2010; ii) má 
přístup ke střednědobé finanční pomoci 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002; iii) 
má přístup k finanční pomoci formou 
půjčky v rámci ESM v souladu se 
Smlouvou o založení Evropského 
mechanismu stability.
2. Členský stát předloží návrh na změnu 
smlouvy o partnerství a příslušných 
programů ve lhůtě jednoho měsíce. Je-li 
to nezbytné, sdělí Komise své připomínky 
ve lhůtě jednoho měsíce od předložení 
změn, a členský stát má poté měsíc na to, 
aby svůj návrh podal znovu.
3. Pokud Komise žádné připomínky nemá 
nebo byly její připomínky uspokojivě 
zohledněny, přijme rozhodnutí o schválení 
změn smlouvy o partnerství a příslušných 
programů bez zbytečného odkladu.
4. Odchylně od odstavce 1, je-li finanční 
pomoc členskému státu poskytována 
v souladu s odst. 1 písm. d) a má-li 
návaznost na ozdravný program, může 
Komise s cílem maximalizovat dopad 
dostupných fondů SSR na růst 
a konkurenceschopnost smlouvu 
o partnerství a programy změnit i bez 
návrhu členského státu. Ve snaze zajistit 
účinné provádění smlouvy o partnerství 
a příslušných programů se Komise zapojí 
do jejich řízení, jak je uvedeno 
v ozdravném programu nebo 
v memorandu o ujednání, které dotčený 
členský stát podepsal.
5. Pokud členský stát nevyhoví žádosti 
Komise uvedené v odstavci 1 nebo ve lhůtě 
jednoho měsíce uspokojivě nezohlední 
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připomínky Komise uvedené v odstavci 2, 
může Komise do tří měsíců od okamžiku, 
kdy sdělila své připomínky, 
prostřednictvím prováděcího aktu 
přijmout rozhodnutí o částečném nebo 
úplném pozastavení dotčených programů.
6. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zcela nebo částečně pozastaví platby
a závazky u dotčených programů, pokud: 
a) Rada rozhodne, že členský stát 
nedodržuje zvláštní opatření, která Rada 
stanovila v souladu s čl. 136 odst.1 
Smlouvy; b) Rada v souladu s čl. 126 odst. 
8 nebo čl. 126 odst. 11 Smlouvy rozhodne, 
že dotčený členský stát nepřijal účinná 
opatření k nápravě nadměrného schodku; 
c) Rada v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] /2011 [o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy] dospěje 
k závěru, že členský stát dvakrát po sobě 
nepředložil dostačující plán nápravných 
opatření, nebo Rada přijme rozhodnutí 
o nesouladu podle s čl. 10 odst. 4 
uvedeného nařízení; d) Komise dospěje 
k závěru, že členský stát nepřijal opatření 
k provedení ozdravného programu podle 
nařízení Rady (EU) č. 407/2010 nebo 
nařízení Rady (ES) č. 332/2002, a 
v důsledku toho rozhodne, že vyplácení 
finanční pomoci udělené tomuto 
členskému státu nepovolí; nebo e) Správní 
rada Evropského mechanismu stability 
dospěje k závěru, že podmínky, které se na 
finanční pomoci ESM ve formě půjčky 
v rámci ESM dotčenému členskému státu 
vztahují, nebyly splněny, a v důsledku 
toho rozhodne, že stabilizační podporu, 
která mu byla udělena, nevyplatí.
7. Při rozhodování o částečném nebo 
úplném pozastavení plateb nebo závazků 
v souladu s odstavci 5 a 6 Komise zajistí, 
aby bylo pozastavení úměrné a účinné 
s ohledem na hospodářskou a sociální 
situaci členského státu a aby respektovalo 
rovné zacházení s členskými státy, 
zejména pokud jde o dopad pozastavení 
na hospodářství dotčeného členského 
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státu.
8. Komise pozastavení plateb a závazků 
neprodleně zruší, pokud členský stát 
navrhne změny smlouvy o partnerství 
a příslušných programů, které Komise 
požaduje a které schválila, a případně 
pokud: a) Rada rozhodla, že členský stát 
dodržuje zvláštní opatření, která Rada 
stanovila v souladu s čl. 136 odst.1 
Smlouvy; b) je postup při nadměrném 
schodku pozastaven v souladu s článkem 
9 nařízení (EC) č. 1467/97 nebo pokud 
Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy 
rozhodla, že rozhodnutí o existenci 
nadměrného schodku zruší; c) Rada 
schválila nápravný plán, který dotčený 
členský stát předložil v souladu s čl. 8 
odst. 2 nařízení (EU) č. […] [nařízení 
o postupu při nadměrné nerovnováze] 
nebo pokud se v otázce postupu při 
nadměrné nerovnováze dočasně upustí od 
přijímání dalších kroků v souladu s čl. 10 
odst. 5 uvedeného nařízení nebo pokud 
Rada postup při nadměrné nerovnováze 
v souladu s článkem 11 uvedeného 
nařízení uzavřela; d) Komise dospěla 
k závěru, že členský stát přijal opatření 
k provedení ozdravného programu podle 
nařízení Rady (EU) č. 407/2010 nebo 
nařízení Rady (ES) č. 332/2002, a 
v důsledku toho povolila vyplácení 
finanční pomoci udělené tomuto 
členskému státu; nebo e) Správní rada 
Evropského mechanismu stability dospěla 
k závěru, že podmínky, které se na 
finanční pomoc ESM ve formě půjčky 
v rámci ESM dotčenému členskému státu 
vztahují, byly splněny, a v důsledku toho 
rozhodla, že stabilizační podporu, která 
mu byla udělena, vyplatí. Současně Rada 
na návrh Komise rozhodne o opětovném 
zapsání pozastavených závazků do 
rozpočtu v souladu s článkem 8 nařízení 
Rady (EU) č. […], kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020.
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 9.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření k šíření informací, podpoře sítí, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, mimo jiné i s třetími 
zeměmi. Ve snaze zajistit větší efektivitu 
při sdělování informací široké veřejnosti 
a větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
ke korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie, mají-li 
vztah k obecným cílům tohoto nařízení;

f) opatření k šíření informací, podpoře 
navazování a udržování kontaktů, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, a to i organizacemi 
občanské společnosti a se třetími zeměmi. 
Ve snaze zajistit větší efektivitu při 
sdělování informací široké veřejnosti 
a větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
ke korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie, mají-li 
vztah k obecným cílům tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 66 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 15 k článku 18 navrženým zpravodajem.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za poslední tříleté 
období dostupné v okamžiku vstupu 
tohoto nařízení v platnost, ve vztahu 
k HDP v EU-27 za stejné referenční 
období.

Odůvodnění

Hrubý národní důchod měřený na základě údajů z období let 2006 až 2008, jak navrhuje 
Komise, se nemůže použít jako ukazatel hospodářské činnosti žádného členského státu, 
protože nezachycuje období posledních tří let (2009–2012), během níž na významný počet 
regionů, zejména v hospodářstvích jižních států, významným způsobem dopadla nebývalá 
socioekonomická krize. Spravedlivé rozdělení prostředků z fondů soudržnosti tedy zajistí 
pouze použití aktuálních údajů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly 
a vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly 
a vypočtený na základě údajů Unie za 
poslední tříleté období dostupné 
v okamžiku vstupu tohoto nařízení 
v platnost, je nižší než 90 % průměru HND 
na obyvatele v EU-27 za stejné referenční 
období.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 82 odst. 2 druhému pododstavci.
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Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, dostávají příděl ze strukturálních 
fondů ve výši nejméně dvou třetin jejich 
přídělu na období let 2007-2013.

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, dostávají příděl ze strukturálních 
fondů, jenž odpovídá části jejich přídělu na 
období let 2007–2013, která je nepřímo 
úměrná jejich HDP na obyvatele.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 10.

Pozměňovací návrh 34

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

Odůvodnění
Viz pozměňovací návrh 8.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 
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obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 
nižší než 85 % průměru EU-27 v průběhu 
stejného období, a pro nejvzdálenější 
regiony;

obyvatele za poslední tříleté období 
dostupné v okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost byl nižší než 85 % 
průměru EU-27 v průběhu stejného období, 
a pro nejvzdálenější regiony;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy 9 a 10 k čl. 82 odst. 2 druhému pododstavci, respektive 
k čl. 82 odst. 3 prvnímu pododstavci písm. b).
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