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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise na základě svého sdělení o novém víceletém finančním rámci pro období 2014–2020 
a na základě agendy nazvané „Inteligentní regulace“ vydává nové nařízení a navrhuje 
zjednodušení pravidel, jimiž se řídí fungování fondů. Je zjevné, že rozmanitost a roztříštěnost 
pravidel pro výdajové programy ve stávajícím programovém období komplikuje a ztěžuje 
jejich uplatňování a kontrolu jejich plnění. Domnívá se rovněž, že fondy mají doplňkové cíle, 
které by bylo možné při využití jejich vzájemné synergie plnit účinnějším způsobem, kdyby 
se řídily společným souborem základních pravidel a předpisů.

Komisí předložený návrh nařízení přichází v mimořádně kritické chvíli, kdy hospodářská 
a finanční krize nepříznivě zasáhla hospodářský rozvoj mnoha členských států a vedla 
k prudkému zhoršení sociální situace. Ekonomiky mnoha členských států se nacházejí 
v recesi, sociální struktura se rozpadá a v celé Unii roste nezaměstnanost a chudoba.

Dopady jsou tedy ve všech evropských regionech obrovské, jednak proto, že se prohloubily 
stávající nerovnosti, jednak proto, že k nim nyní přistupují i nové zdroje nerovnováhy. 
Regionální politika a politika soudržnosti získávají v této situaci zásadní význam.

V důsledku finanční krize a zvýšeného tlaku na rozpočty členských států jsou vnitrostátní 
finanční zdroje potřebné pro využívání evropských programů a veřejné produktivní investice 
omezené. Toky z fondů představují zdroj financování, který je nezbytný pro realizaci 
programů, a mohou značnou měrou přispět k obnově hospodářství členských států zasažených 
krizí a ke zmírnění sociálních nerovností.

Účinnější a co nejrozsáhlejší využívání těchto zdrojů financování a zvyšování pružnosti 
fungování fondů může potenciálně přispět k podpoře činností, které podnítí rozvoj 
hospodářství a vytvoří příznivé podmínky pro politiky zaměřené na posilování plné 
zaměstnanosti a snižování míry nezaměstnanosti.

Navrhovatel je toho názoru, že Komisí předložený návrh nařízení o společných ustanoveních 
ohledně fondů, které poskytují podporu v rámci politiky soudržnosti, může za daných 
předpokladů přispět k posílení jejich efektivity a k optimálnímu využívání zdrojů financování.

Staví se nicméně proti návrhu Komise, aby politika soudržnosti, její cíle a dotyčné fondy byly 
podřízeny makroekonomické strategii Evropa 2020. Domnívá se, že by to vedlo k narušení
a ke zpochybnění její skutečné úlohy. Úloha politiky soudržnosti spočívá v zajišťování 
vyváženého a harmonického rozvoje v jednotlivých členských státech a jejím cílem je reálná 
sociální a hospodářská soudržnost. Opatření, která byla až doposud uskutečňována v rámci 
strategie Evropa 2020, následky krize naopak ještě vyostřila, prohloubila sociální nerovnosti 
a zhoršila nezaměstnanost a chudobu.

Navrhovatel také odmítá jakoukoli snahu o propojení cílů politiky soudržnosti a fondů, které 
jsou určeny k její podpoře, s Paktem o stabilitě a růstu, správou ekonomických záležitostí 
a veškerými hospodářskými a finančními dohodami členských států. Je toho názoru, že 
politika soudržnosti nemá být vázána na schopnost členských států uskutečňovat alternativní 
a anticyklickou hospodářskou politiku. Domnívá se, že toky financování plynoucí z fondů do 
evropských regionů by neměly záviset na dodržení makroekonomických podmínek 
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stanovených v rámci hospodářských politik Unie. Trestání členských států nevede ke 
zvyšování účinnosti politiky soudržnosti a pozastavení plateb bude mít navíc vážné dopady 
pro členské státy, které se potýkají s problémy a čerpají podporu.

Vítá návrh zvýšit o 10 % financování určené pro členské státy, které se v oblasti veřejných 
financí potýkají s problémy. Je přesvědčen, že bude-li tato vyšší míra financování uplatněna 
s okamžitou platností a bude-li odpovídajícím způsobem upraveno fungování fondů, 
napomůže toto opatření realizaci programů zaměřených na udržitelný rozvoj a plnou 
zaměstnanost.

Navrhovatel je konečně také přesvědčen, že způsobilost k využívání fondů by měla být 
posuzována na základě reálného rozvoje, a nikoli pouze na základě hospodářského růstu, 
a navrhuje proto, aby kromě HDP byly používány i jiné, doplňující ukazatele, které umožní 
hodnotit další hospodářské, sociální a environmentální faktory.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Hospodářská a finanční krize vážně 
postihla členské státy a jejich občany a má 
citelný dopad na všechny evropské 
regiony. Mnoho členských států čelí 
hospodářské recesi a zhoršujícím se 
sociálním podmínkám, přičemž 
nezaměstnanost zároveň dosahuje 
rekordní úrovně. Následkem toho vznikají 
nové rozdíly v oblasti růstu regionů a 
dosavadní nerovnosti se prohlubují. Velmi 
významnou úlohu získává v této 
souvislosti politika soudržnosti, která 
rozhodujícím způsobem přispívá k oživení 
hospodářství, prosazování udržitelného a 
inteligentního rozvoje podporujícího 
začlenění a ke zmírňování sociálních a 
zeměpisných nerovností. Vzhledem 
k tomu, že se v důsledku krize zvýšil tlak 
na vnitrostátní veřejné finanční 
prostředky a snížila se úvěrová kapacita 
soukromého sektoru, poskytují fondy SSR 
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prostředky nezbytné k řešení následků 
krize. Proto je nutné zvýšit pružnost 
opatření v rámci politiky soudržnosti, aby 
se prostředky z fondů SSR využívaly co 
nejúčinněji a v co nejvyšší míře.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Politika soudržnosti by měla 
podporovat alternativní politiky růstu, 
jejichž cílem bude skutečná konvergence 
a udržitelný rozvoj. V tomto kontextu by 
přijímaná opatření měla podporovat 
solidaritu, vytváření a udržení pracovních 
míst, zajištění kvalitních veřejných služeb, 
právní ochranu v otázkách životního 
prostředí a snižování nezaměstnanosti a 
sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh 3

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 

vypouští se
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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.

Odůvodnění

Odmítá jakoukoli snahu o propojení politiky soudržnosti a jejích cílů a fondů s Paktem 
o stabilitě a růstu, správou ekonomických záležitostí a hospodářskými a finančními dohodami 
mezi členskými státy. Uvalení makroekonomických podmínek není v souladu s ohlášenými cíli 
ani s vlastním účelem politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Politika soudržnosti by neměla být 
vázána na Pakt o stabilitě a růstu ani na 
soubor opatření týkajících se správy 
ekonomických záležitostí, na jehož 
základě pakt ukládá ještě přísnější 
podmínky. Předpoklady, na nichž jsou 
založeny, jsou zcela odlišné a jejich cíle 
jsou v naprostém protikladu. Úloha 
politiky soudržnosti by neměla spočívat 
v ukládání přísných makroekonomických 
a finančních podmínek vyžadujících 
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úsporná opatření ani v trestání členských 
států. Politika soudržnosti si naopak klade 
za cíl zmírňování a vyrovnávání rozdílů 
a problémů vznikajících v důsledku 
uplatňování zásad tržního hospodářství 
v evropských regionech, a přispívat tak ke 
zmenšování nerovností v oblasti růstu 
členských států, a podporu hospodářské 
a sociální soudržnosti za účelem dosažení 
skutečné konvergence.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání fondů SSR 
a mají schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky a protože 
revolvingové formy financování činí tuto 
podporu udržitelnější po delší dobu.

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání fondů SSR a 
mají schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky, posilovat partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem, 
zpřístupňovat alternativní zdroje 
financování a zajišťovat významné
revolvingové finanční prostředky pro 
strategické investice podporující 
dlouhodobé a udržitelné investice a 
zvyšující potenciál růstu Unie.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat 
k odhalování a odstraňování selhání trhu 
či ne právě optimálních investičních 
situací, a v důsledku toho k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů, a tyto 
nástroje by neměly vytlačovat soukromé 
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přijímat na základě předběžné analýzy. financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžného 
hodnocení, které by se mělo přímo zabývat 
místními a regionálními investičními 
potřebami a potenciálem, zjistit možnosti 
účasti soukromého sektoru, zhodnotit 
přidanou hodnotu vyplývající z daného 
finančního nástroje, a zajistit tak 
flexibilní a účinné reakce na rozvojové 
problémy, s nimiž se evropské regiony 
potýkají.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů.

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů.
Podrobná ustanovení o podávání zpráv by 
měla být stanovena pro řídící orgány, 
členské státy i Komisi, která by měla 
každý rok provést syntézu podávaných 
informací ohledně využití a účinnosti 
finančních nástrojů v různých fondech 
SSR, tématických cílech a členských 
státech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohla Komise monitorovat 
pokrok směrem k dosažení cílů Unie, měly 
by členské státy předkládat zprávy o 
pokroku při provádění svých smluv 
o partnerství. Na základě těchto zpráv by 
Komise měla připravit strategickou zprávu 
o pokroku v letech 2017 a 2019.

(31) Aby mohla Komise monitorovat 
pokrok směrem k dosažení cílů Unie, měly 
by členské státy předkládat zprávy o 
pokroku při provádění svých smluv 
o partnerství. Na základě těchto zpráv by 
Komise měla připravit strategickou zprávu 
o pokroku v letech 2017 a 2019. Členské 
státy by měly do přílohy k výroční zprávě 
o provádění začlenit zvláštní zprávu 
o operacích, které zahrnují finanční 
nástroje.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Hospodářská a finanční krize 
ukázala, že HDP nelze používat jako 
jediný ukazatel způsobilosti k získání 
podpory z fondů SSR. Je třeba přesněji 
vyhodnotit skutečnou úroveň rozvoje 
evropských regionů i možnosti 
jednotlivých členských států přispívat na 
provádění projektů s cílem zajistit 
přiměřenější a spravedlivější rozdělování 
finančních prostředků členským státům. 
Z tohoto důvodu se považuje za nutné 
provést další studie proveditelnosti 
ohledně zavádění a používání dalších 
ukazatelů. Dále je nutné spojit skutečnou 
hodnotu regionálního HDP se schopností 
členského státu pomoci svým vlastním 
regionům a zároveň zohlednit střednědobé 
tendence komparativního vývoje 
regionálních hodnot HDP. Aby bylo 
dosaženo větší účinnosti využívání a 
koncipování fondů SSR, měl by být 
zohledněn HDP za poslední období ve 
srovnání s obdobím programovým.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie a poskytnutí prostředků pro zajištění 
účinného provádění programů by měla 
existovat opatření umožňující pozastavení 
plateb Komise na úrovni prioritních os 
nebo operačního programu.

(85) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie a poskytnutí prostředků pro zajištění 
účinného provádění programů by měla 
existovat opatření umožňující pozastavení 
plateb Komise na úrovni prioritních os 
nebo operačního programu. Rozhodnutí o 
pozastavení plateb by neměla být vázána 
na hospodářské politiky členských států, 
nýbrž pouze na zjištění závažných 
přestupků, k nimž dojde v systému řízení, 
kontroly a sledování plnění projektů, a na 
nesrovnalosti v oblasti výdajů u členských 
států, které nepřijaly opatření k jejich 
nápravě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
 Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise a členské státy zajistí účinnost 
fondů SSR, zejména prostřednictvím 
monitorování, podávání zpráv a 
hodnocení.

9. Komise a členské státy zajistí účinnost 
fondů SSR, zejména prostřednictvím 
plánování, provádění, monitorování, 
hodnocení a podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se členský stát potýká 
s dočasnými rozpočtovými problémy nebo 
prudkým hospodářským propadem, může 
Komise po dotyčném členském státu 
požadovat, aby vyhodnotil, zda ke splnění 
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záměrů a cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění je vhodné a nutné přezkoumat 
a změnit jeho smlouvu o partnerství.

Pozměňovací návrh 13

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

Částka ve výši 1 % 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

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise o přidělení výkonnostní rezervy na programy 
a priority splňující klíčové cíle bude přijato až v roce 2019, existují obavy, že členské státy 
nebudou ve zbývajícím čase programového období moci čerpat či efektivně využívat tak velké 
množství finančních prostředků, které bylo uloženo do rezervy. Navíc není jasné, jaká kritéria 
se použijí pro dlouhodobé programy, které přesahují programové období 2014–2020.

Pozměňovací návrh 14

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 
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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 a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy], má-li se za to, že uvedené 
změny jsou nezbytné k nápravě 
makroekenomické nerovnováhy;
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.
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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 
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 
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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 
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 
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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;
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.

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby došlo k propojení politiky soudržnosti a fondů s Paktem o stabilitě 
a růstu, správou ekonomických záležitostí a veškerými hospodářskými dohodami mezi 
členskými státy. Skutečnost, že členské státy nesplňují některé makroekonomické podmínky, 
nemůže být důvodem k pozastavení toku prostředků z fondů do evropských regionů. Úloha 
politiky soudržnosti spočívá v zajišťování vyváženého růstu a odstraňování nerovností. 
Pozastavení plateb členským státům, které se nacházejí v obtížné situaci, tuto situaci ještě 
zhorší.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení plateb pro členský stát s 
dočasnými rozpočtovými problémy

Zvýšení plateb pro členské státy
s dočasnými rozpočtovými problémy 
a s prudkým hospodářským propadem 
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podle nařízení (ES) č. 1466/97 a nařízení 
(ES) č. 1467/97

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nachází se v situaci s prudkým 
hospodářským propadem podle nařízení 
(ES) č. 1466/97 a nařízení (ES) 
č. 1467/97. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvýšené průběžné platby jsou v co 
nejkratší časové lhůtě poskytnuty řídícímu 
orgánu, který zajistí jejich zcela 
transparentní využití na platby související 
s prováděním operačního programu.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že bude financování navýšeno okamžitě a efektivně, je třeba, aby byl 
postup pro zvýšení průběžných plateb časově co nejméně náročný a aby řídící orgány 
členských států, které se potýkají s dočasnými finančními problémy, tyto platby obdržely co 
nejrychleji.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vyjádří své připomínky do tří 
měsíců od předložení programu. Členský 
stát poskytne Komisi veškeré nezbytné 

2. Komise vyjádří své řádně odůvodněné
připomínky do tří měsíců od předložení 
programu. Členský stát poskytne Komisi 
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dodatečné informace a případně 
navrhovaný program upraví.

veškeré nezbytné dodatečné informace 
a případně navrhovaný program 
odpovídajícím způsobem upraví.

Odůvodnění

Komise musí zajistit, aby byla přijímána odůvodněná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Operační programy mohou být 
z podnětu členského státu a Komise a se 
souhlasem dotyčného členského státu 
a regionálních a místních orgánů znovu 
přezkoumány a v případě potřeby může 
být zbývající část programu upravena 
v jednom nebo více z těchto případů:

a) s cílem efektivněji nebo odlišným 
způsobem zohlednit významné změny ve 
vnitrostátních nebo regionálních 
prioritách EU;
b) v důsledku obtíží při provádění.

Odůvodnění

Má se za to, že je velmi důležité uvést na začátku článku 26 nového nařízení o společných 
ustanoveních ohledně fondů výslovný odkaz na možnost změny operačních programů a na 
důvody pro tento krok podle článku 33 nařízení č. 1028/2006, které má být zrušeno, a řídit se 
následně stanoveným postupem.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
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přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období a jsou zaměřena na 
uskutečňování dlouhodobých 
institucionálních kapacit.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do začátku programového období 
2014–2020 jasně vymezí způsoby podpory 
uvedené v odstavci 1 i související kritéria 
způsobilosti.

Odůvodnění

Je nutné, aby bylo jasně stanoveno, co představuje „cenu“ a „vratnou pomoc“ a jaké jsou 
podmínky poskytnutí této pomoci.

Pozměňovací návrh 22

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, čistý upravený 
disponibilní důchod na obyvatele a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost rozhodnout o tom, že pozastaví všechny průběžné platby nebo 
jejich část, pouze v těch případech, bude-li to odůvodněno závažným porušením pravidel 
systému řízení a kontroly nebo závažnými nesrovnalostmi v oblasti výdajů. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost rozhodnout o tom, že pozastaví všechny průběžné platby nebo 
jejich část, pouze v těch případech, bude-li to odůvodněno závažným porušením pravidel 
systému řízení a kontroly nebo závažnými nesrovnalostmi v oblasti výdajů.
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