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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž 
se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1083/2006 zavádí rámec pro politiku soudržnosti EU na období 2014–2020.

Návrh nařízení stanoví, že finanční prostředky budou zaměřeny na priority související se 
strategií Evropa 2020 pro „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Návrh vytváří 
seznam tematických cílů, které jsou s těmito prioritami v souladu, a podporuje integrované 
programování. 

Konkrétněji řečeno, Komise definuje ve společném strategickém rámci hlavní akce, které je 
třeba realizovat s cílem konkretizovat priority, určuje cílové skupiny a navrhuje příklady akcí, 
přičemž zavádí sérii zásad použitelných pro všechny fondy (partnerství, víceúrovňová správa, 
podpora rovnosti mužů a žen, nediskriminace, udržitelný rozvoj…). 

Cílem tohoto stanoviska je zdůraznit nejvíce opomíjené aspekty nařízení, jako jsou mladí lidé, 
kulturní hledisko a sport.

Mladí lidé

Mladým lidem se věnuje příloha IV týkající se předběžných tematických podmínek, která 
v bodu 9 zahrnuje předčasné ukončení školní docházky, vysokoškolské vzdělávání a 
celoživotní učení a odborné vzdělávání. Je vhodné postoupit ještě dále a z potřeb generace, 
která se nachází uprostřed krize, učinit prioritu a zejména zajistit, aby členské státy vnímaly 
organizace zabývající se problematikou související s mladými lidmi jako privilegované 
partnery. 

Kulturní hledisko

Jak uvádí SFEU v čl. 167 odst. 4, „Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv 
přihlíží ke kulturním hlediskům“.  Návrh nařízení však kulturní hledisko bohužel 
nezohledňuje. Není zmíněno, že kultura přispívá k místnímu a regionálnímu rozvoji a že 
bytostně souvisí s otázkami vzdělávání, sociálního začleňování a inovací, a tudíž se strategií 
Evropa 2020. Kultura mnohostranně přispívá ke vzdělávání a učení prostřednictvím rozvíjení 
dovedností a znalostí, k hospodářskému rozvoji díky kulturním a tvůrčím odvětvím 
a k sociálnímu začleňování díky preventivnímu působení směrem k marginalizovaným 
společenstvím, proto by měly projekty s kulturním zaměřením nalézt v navrhovaných 
nástrojích své místo.

Sport

Jak uvádí zpráva Evropského parlamentu (2011/2087(INI)), sport disponuje významným 
potenciálem jakožto nástroj podporující sociální začleňování a rovnost příležitostí 
v evropských společnostech. Je proto třeba zohlednit některé sportovní projekty s cílem 
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podporovat veřejnost v obtížné situaci, řešit předčasné ukončování školní docházky a působit 
proti diskriminaci.

ZÁVĚR

Návrh nařízení zavádí možnost využít několika strukturálních fondů při financování jednoho 
projektu, což znamená významný pokrok a bezpochyby to umožní podporovat stálost 
financovaných akcí. Za účelem zhodnocení projektů a jejich výsledků by však bylo užitečné 
zavést soubor ukazatelů, které by se neomezily výhradně na kvantitativní hledisko. Komise 
například pro program „Tvůrčí Evropa“ navrhla zavést ukazatele a databáze, které by 
umožnily hodnotit dopad kulturního odvětví na hospodářský a sociální rozvoj1.

Je třeba doplnit, že politika soudržnosti přináší výsledky, které pro evropské občany jistě patří 
k těm nejhmatatelnějším. Úkolem členských států je projekt převést do srozumitelných a 
dostupných právních předpisů, které dokáží reagovat na potřeby občanů a zaručit zviditelnění 
činnosti Evropské unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy: hospodářskými 
a sociálními partnery; subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
včetně partnerů v oblasti životního 
prostředí, nevládními organizacemi a 
subjekty zodpovědnými za prosazování 
rovnosti a nediskriminace. Účelem tohoto 
partnerství je respektovat zásadu 
víceúrovňové správy, zajistit vlastnictví 
plánovaných zásahů pro zúčastněné strany 

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy, veřejnými a 
soukromými hospodářskými a sociálními 
partnery, subjekty zastupujícími občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, partnery působícími 
v různých oblastech, jako je kultura, 
vzdělávání a mládež, nevládními 
organizacemi a subjekty zodpovědnými za 
prosazování rovnosti a nediskriminace.
Účelem tohoto partnerství je respektovat 

                                               
1 Posouzení dopadů ze dne 23. 11. 2011, bod 6.3, které je připojeno k „nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí program „Tvůrčí Evropa“ a ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – rámcový program Tvůrčí Evropa“
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a navázat na zkušenosti a know-how 
příslušných zúčastněných stran. Komise by 
měla být zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví kodex 
chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

zásadu víceúrovňové správy, zajistit 
vlastnictví plánovaných zásahů pro 
zúčastněné strany a navázat na zkušenosti a 
know-how příslušných zúčastněných stran.
Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci, které stanoví 
kodex chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující informace o všech 
operačních programech, včetně seznamu 
operací podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující informace o všech 
operačních programech, včetně seznamu 
operací podporovaných v rámci každého 
operačního programu, s cílem zjednodušit 
přístup k fondům.

Pozměňovací návrh 3

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 těch, které působí 
v oblasti životního prostředí, kultury, 
vzdělávání, mládeže a sportu, nevládních 
organizací a subjektů zodpovědných za 
prosazování rovnosti a nediskriminace.
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Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací;

1) posílení výzkumu, technologického 
rozvoje, kulturního a tvůrčího odvětví a 
inovací;

Pozměňovací návrh 5

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 přírodního dědictví a podpora účinného 
využívání zdrojů, včetně zdrojů 
souvisejících s historickým, kulturním, 
uměleckým a archeologickým dědictvím;

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě;

9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě a sociálním rozdílům;

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení;

10) investice do vzdělávání, kultury, 
dovedností, kvalifikací a celoživotního 
učení, včetně odborného vzdělávání, 
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výzkumu a inovací a počítačové 
gramotnosti;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) podpora kulturního dědictví 
a zachování kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné 
a soukromé místní socioekonomické 
zájmy, přičemž na rozhodovací úrovni 
nesmí ani veřejný sektor ani žádná z 
jednotlivých zájmových skupin 
představovat více než 49 % hlasovacích 
práv;

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupin složených ze 
subjektů, které zastupují veřejné 
a soukromé místní kulturní 
a socioekonomické zájmy, přičemž na 
rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný 
sektor ani žádná z jednotlivých zájmových 
skupin představovat více než 49 % 
hlasovacích práv;

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření 
sítí a případnou spolupráci.

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní, 
sociální, kulturní a vzdělávací prvky 
v místních souvislostech, podporu projektů 
spolupráce a rozvoj sítí působících na více 
územích.
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Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zvyšování způsobilosti místních aktérů 
pro vypracovávání a provádění operací 
s přihlédnutím k sociálním a kulturním 
aspektům daného regionu s cílem rozvíjet 
inovační know-how, které může vytvářet 
nové formy zaměstnanosti na místní 
úrovni;

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) monitorování průběhu provádění 
strategie místního rozvoje a 
podporovaných operací a vykonávání 
zvláštních hodnoticích činností 
souvisejících se strategií místního rozvoje.

g) monitorování průběhu provádění 
strategie místního rozvoje a 
podporovaných operací a vykonávání 
zvláštních hodnoticích činností 
souvisejících se strategií místního rozvoje 
s přihlédnutím ke kvalitativnímu aspektu 
opatření a k jejich dlouhodobým 
výsledkům.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací 
právo.

Monitorovací výbor se skládá ze 
zástupců řídícího orgánu a 
zprostředkujících subjektů a zástupců 
partnerů, na něž se odkazuje v článku 
5. Každý člen monitorovacího výboru 
má hlasovací právo.
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Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti podle věkových skupin
u méně rozvinutých regionů 
a přechodových regionů;

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel 
u rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita a míra nezaměstnanosti podle 
věkových skupin, úroveň vzdělanosti 
a hustota obyvatel u rozvinutějších 
regionů;

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, mladé lidi a osoby se zdravotním 
postižením, a orientační příděl finančních 
prostředků;

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 6 – sloupce 2 a 3 – bod 6.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Předběžná podmínka Kritéria splnění 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Předběžná podmínka Kritéria splnění 

(6.2a) Kulturní dědictví: 
vypracovávání projektů, jejichž 
cílem je chránit, podporovat a 
rozvíjet hmotné a nehmotné 
kulturní dědictví.

Na vnitrostátní, 
regionální a místní 
úrovni existují účinné 
nástroje, které umožňují 
kultuře, zejména ve 
výrazně specifických 
regionech, aby se stala 
hnací sílou 
hospodářského rozvoje, 
například prostřednictvím 
kulturních a tvůrčích 
odvětví a cestovního 
ruchu;
rozvíjejí se opatření 
s cílem využít kulturní 
a jazykovou rozmanitost 
a soubor živého dědictví 
Unie jako odpověď na 
výzvy související 
s dostupností kultury, 
aktivní účastí v životě 
společnosti a sociálním 
začleňováním.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 8 – bod 8.1 – sloupec 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria splnění Kritéria splnění 
– odborné vzdělávání umožňující získat 
průřezové dovednosti podporující 
snadnější přístup k dlouhodobému 
zaměstnání.
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Příloha IV – bod 9 – bod 9.1 – sloupec 3 – bod – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria splnění Kritéria splnění 
– jde napříč odvětvími a zahrnuje 
a koordinuje všechny oblasti politiky 
a zúčastněné strany, které jsou důležité pro 
řešení problematiky předčasného 
ukončování školní docházky.

– jde napříč odvětvími a zahrnuje 
a koordinuje všechny oblasti politiky 
a zúčastněné strany, zejména v kulturní, 
umělecké a sportovní oblasti, které jsou 
důležité pro řešení problematiky 
předčasného ukončování školní docházky.
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