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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nový návrh Evropské komise obsahuje řadu nových prvků, které vyvolaly diskuzi jak 
v Evropské radě, tak v Evropském parlamentu, a to nejenom mezi jednotlivými frakcemi, ale 
i mezi zástupci politických stran podobného smýšlení. Otázka to není zanedbatelná, nejedná 
se o nic menšího než o soudržnost neustále se rozšiřujícího společenství, o zmírnění napětí 
plynoucího ze vzájemné provázanosti mezi různými členskými státy, národy a regiony na 
základě principu vzájemné solidarity. Tato solidarita je nepředstavitelná (zejména 
s přihlédnutím k otázkám zaměstnanosti a k sociálním otázkám) bez zajištění rovných 
příležitostí, a proto je v novém století, kdy se Evropa stala ekonomickou velmocí, prvořadým 
cílem co nejspravedlivější a co nejudržitelnější řešení nerovností vyplývajících z historických, 
ekonomických a společenských rozdílů, jemné a harmonické prostředí solidarity je však stále 
nedostatečné. 

Evropa je momentálně zasažena různými krizemi, a to i navzdory tomu, že se může pyšnit 
skvělými historickými a integračními úspěchy. Řeší zároveň výzvy institucionální, finančně-
ekonomické, společenské a demografické, dále výzvy v oblasti energetické politiky i dopravy 
a logistiky. Jedná se však zároveň i o nové příležitosti, staví totiž na vhodných, tedy 
udržitelných, postupných a předvídatelných změnách. Proto je nutné k veškerým 
radikálnějším změnám přistupovat opatrně a ohleduplně, zejména co se týče fungujícího 
systému výkonných institucí. 

Tento legislativní návrh staví na solidaritě, která vznikla kdysi mezi zakládajícími členskými 
státy a vychází z více než půl století staré myšlenky založené na míru a rozvoji, která 
se zrodila ze společenské solidarity a později i ze stále sílícího konceptu soudržnosti. To dalo 
vzniknout i principu, který se stal jednou z nejdůležitějších a zároveň nejpřitažlivějších 
pobídek pro nové členské státy v neustále se rozšiřující Unii. Konkrétně můžeme říci, 
že systém zakládající se na solidaritě, který provádí částečné přerozdělování, dodnes garantuje 
společný trh a společné vystupování. 

Všichni musí mít stejnou šanci na evropskou solidaritu dosáhnout, a to s přihlédnutím ke 
specifikům členských států a jejich obyvatel, proto tento právní předpis nesmí mít na 
jednotlivé členské státy nepřípustně negativní dopad. A není to snadný úkol. Nemůže 
to zároveň znamenat zproštění od povinnosti posilovat kázeň v oblasti hospodaření se 
společnými prostředky, právě naopak. Peníze evropských daňových poplatníků se nemohou 
stát obětí nezodpovědnosti a bezohlednosti. 

Přísnost však nesmí být samoúčelná a musí být doprovázena plněním povinností správy, která 
se stále více komplikuje vzhledem k tomu, že členské státy odpovědné za prosazování 
předpisů mají čím dál tím méně pravomocí. Pravomoci i povinnosti, tedy zodpovědnost, musí 
být zároveň v rovnováze s pravomocemi a s očekáváními, respektive se zásadou 
proporcionality interinstitucionálního rozdělení pravomocí. Rozhodné je stanovisko 
navrhovatele, že ani sílící pravomoci nemohou znamenat omezenější zodpovědnost ze strany 
Evropské komise. Omezení vnitrostátních správních nebo regionálních či místních výkonných 
povinností nebo snížení kompetence členských států je možné provést výhradně v přiměřené 
míře a v odůvodněných případech na základě odpovídajících analýz a odborných argumentů. 

Cílem této právní úpravy je pouze zajistit, aby se každý cent z kapes evropských občanů, 
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který věnují solidaritě a soudržnosti, dostal na správné místo. Úprava v žádném případě 
neusiluje o to, aby se po uskutečnění rozsáhlého rozšiřování a zpřísnění podmínek stále 
silnějšího a integrovanějšího společného trhu dostávalo na potřebná místa méně prostředků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Koncepce i provádění strukturálních 
fondů by měly zohledňovat priority a 
zásady iniciativy Small Business Act 
(SBA) pro Evropu, především zásadu 
„zelenou malým a středním podnikům“.

Pozměňovací návrh 2

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 
a navázat na zkušenosti a know-how 
příslušných zúčastněných stran. Komise by 
měla být zmocněna přijímat akty v 

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem, v souladu se 
svým národním programem reforem, 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 pohlaví a 
nediskriminace, jakož i nevládními 
organizacemi podporujícími sociální
začlenění a organizacemi aktivními
v politikách z oblasti kultury, vzdělávání a
mládeže. Zvláštní pozornost je třeba 
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přenesené pravomoci, které stanoví kodex 
chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

věnovat skupinám, na něž by tyto 
programy mohly mít určitý dopad a samy 
by na ně mohly mít jen obtížně nějaký 
vliv. Spolupráce s partnery by se měla 
řídit osvědčenými postupy. Každý členský 
stát by měl zajistit odpovídající úroveň 
technické pomoci, aby usnadnil jejich 
zapojení a účast ve všech fázích procesu 
plánování. Účelem tohoto partnerství je 
respektovat zásadu víceúrovňové správy, 
zajistit vlastnictví plánovaných zásahů pro 
zúčastněné strany a navázat na zkušenosti a 
know-how příslušných zúčastněných stran. 
Partneři by proto měli zastupovat různé 
územní úrovně a odrážet strukturu 
orgánů členských států. Partneři by měli 
vybírat a jmenovat členy, kteří je mají 
zastupovat v monitorovacím výboru. 
Členské státy by měly zajistit, aby se
partneři zúčastnili přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení smluv o 
partnerství a programů konzistentním 
způsobem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 
a podporu rovnosti žen a mužů, jakož i 
bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 
a podporu rovnosti žen a mužů, při 
zohlednění článku 2 SEU a článků 8 a 10 
SFEU, jakož i bojovat proti diskriminaci 
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo víry, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace, jakož i o zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská unie a většina členských 
států jsou smluvními stranami Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, zatímco ve zbývajících 
členských státech probíhá proces 
ratifikace této úmluvy. Je důležité, aby 
v rámci provádění příslušných projektů 
byly ve všech projektech využívajících 
podpory z fondů SSR zohledněny závazky 
vyplývající z této úmluvy ohledně 
vzdělávání, zaměstnanosti a přístupnosti.

Pozměňovací návrh 5

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) Konkrétní působnost každého fondu 
SSR by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů.

Pozměňovací návrh 6
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 

(14) Je třeba stanovit společný strategický 
rámec s cílem podpořit harmonický, 
vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie a 
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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.

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. Komise by měla být 
zmocněna přijmout akt v přenesené 
pravomoci, aby doplnila společný 
strategický rámec souborem klíčových 
činností, které převádí cíle Unie do 
doporučení pro fondy SSR.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery, zejména s partnery 
uvedenými v tomto nařízení, a v dialogu s 
Komisí měl na základě svého národního 
programu reforem vypracovat smlouvu o 
partnerství. Tato smlouva o partnerství by 
měla zvolit prvky stanovené ve společném 
strategickém rámci a převést je do 
vnitrostátního kontextu a stanovit pevné 
závazky pro dosažení cílů Unie 
prostřednictvím programování fondů SSR, 
a kromě toho by měla obsahovat 
ustanovení, která zaručí dostupnost fondů 
zejména pro MSP a mikropodniky a zajistí
účinné a efektivní využití fondů SSR.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 

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

k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky a kritéria jejich 
plnění, aby se zajistilo, že budou existovat 
nezbytné rámcové podmínky pro účinné 
využívání podpory Unie. Tyto předběžné 
podmínky by se měly týkat efektivity 
příspěvku fondů SSR v příslušných 
případech investic. Splnění těchto 
předběžných podmínek by měla hodnotit 
Komise v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství, při řádném zohlednění 
předešlých zkušeností. V případech, kdy 
členský stát i přes doporučení ze strany 
Komise podstatným způsobem nesplní 
předběžné podmínky, by Komise měla mít 
pravomoc pozastavit platby dotčenému 
programu. Při rozhodování o pozastavení 
plateb by měla Komise zohlednit 
hospodářské a sociální dopady tohoto 
pozastavení. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Pozměňovací návrh 9

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 

(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. Rámec výkonnosti by měl 
zahrnovat náročné, ale realistické cíle a 
milníky a měl by řádně zohledňovat 
konkrétní okolnosti a povahu zásahů 
předpokládaných daným členským státem.
Komise by měla provést přezkum 
výkonnosti ve spolupráci s členskými státy 
dvakrát za programové období, a to 
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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.

v letech, na kterých se spolu dohodnou 
členský stát a Komise. Komise by 
v případě neplnění vytčených cílů měla 
poskytnout danému členskému státu 
nezbytnou technickou pomoc. V 
případech, kdy zásadním způsobem nejsou 
plněny milníky a cíle, by Komise měla mít 
možnost pozastavit platby programu. Při 
rozhodování o pozastavení plateb by měla 
Komise zohlednit veškeré změny okolností 
v hospodářské a sociální oblasti, které by 
mohly dosažení milníků nebo cílů ovlivnit, 
a hospodářské a sociální dopady tohoto 
pozastavení. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Pozměňovací návrh 10

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 

(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, s přihlédnutím k
jejímu národnímu programu reforem.
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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.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba 
posílit a usnadnit iniciativy místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
tím, že se stanoví společná pravidla a 
důkladná koordinace pro všechny fondy 
SSR. Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada. Uznány by 
měly být stávající skupiny LEADER.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je užitečné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondů SSR.

(36) Je užitečné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondů SSR. Členské státy by měly zajistit, 
aby partnerům uvedeným v tomto 
nařízení, včetně zastřešujících 
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tematických organizací, nevládních 
organizací, církví, socioekonomických 
partnerů a sítí a sdružení zastupujících 
místní, městské a regionální orgány, byla 
přidělena technická pomoc na patřičné 
úrovni, která usnadní jejich zapojení a 
účast na celém plánovacím procesu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. Aby se v celé Unii podpořilo 
nezbytné urychlení rozvoje infrastruktury v 
oblasti dopravy a energetiky, jakož i v 
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, měl by být vytvořen „nástroj 
pro propojení Evropy“. Přidělování ročních 
položek z fondů a částek převedených 
z Fondu soudržnosti na nástroj pro 
propojení Evropy každému členskému 
státu by mělo být omezeno maximální 
částkou, která by se stanovila s ohledem na 
způsobilost konkrétního členského státu
tyto prostředky vyčerpat. Kromě toho je 
v souladu s hlavním cílem snižování 
chudoby nezbytné přeorientovat režimy 
potravinové pomoci pro nejchudší osoby, 
aby se podpořilo sociální začleňování a 
harmonický rozvoj Unie. Plánuje se 
zavedení mechanismu, který bude převádět 
zdroje do tohoto nástroje a zajistí, aby se 
skládaly z přídělů z ESF pomocí 
odpovídajícího implicitního snížení 
minimálního procentního podílu ze 
strukturálních fondů, který má být 
přidělen na ESF v každé zemi.

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. Aby se v celé Unii podpořilo 
nezbytné urychlení rozvoje infrastruktury v 
oblasti dopravy a energetiky, jakož i v 
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, měl by být vytvořen „nástroj 
pro propojení Evropy“. Přidělování ročních 
položek z fondů a částek převedených 
z Fondu soudržnosti na nástroj pro 
propojení Evropy každému členskému 
státu by mělo být omezeno maximální 
částkou, která by se stanovila s ohledem na 
způsobilost konkrétního členského státu 
tyto prostředky vyčerpat. Kromě toho je 
v souladu s hlavním cílem snižování 
chudoby nezbytné přeorientovat režimy 
potravinové pomoci pro nejchudší osoby, 
aby se podpořilo sociální začleňování a 
harmonický rozvoj Unie. Plánuje se 
zavedení mechanismu, který bude převádět 
zdroje do tohoto nástroje a zajistí, aby se 
skládaly z přídělů z ESF.
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Pozměňovací návrh 14

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Pokud strategie městského nebo 
územního rozvoje vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, měla by se 
příslušná opatření podporovaná z fondů 
provádět jako integrovaná územní investice 
v rámci operačního programu.

(65) Pokud strategie městského rozvoje či 
rozvoje venkova vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, měla by se 
příslušná opatření podporovaná z fondů 
provádět jako integrovaná územní investice 
v rámci operačního programu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět, jak jsou finanční zdroje Unie 
investovány. Povinnost zajistit vhodné 
informování veřejnosti by měly mít jak 
řídící orgány, tak příjemci. Aby se zajistila 
větší účinnost při komunikaci s veřejností a 

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět, jak jsou finanční zdroje Unie 
investovány. Povinnost zajistit vhodné 
informování veřejnosti by měly mít jak 
řídící orgány, tak příjemci, ale především 
Komise. Moderní technologie umožňují 
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lepší součinnost mezi jednotlivými 
komunikačními činnostmi z iniciativy 
Komise, musí zdroje přidělené na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
pokrývat rovněž sdělování politických 
priorit Evropské unie, pokud se týkají 
obecných cílů tohoto nařízení.

zveřejňovat názorné finanční toky podle 
jednotlivých zemí a výsledky dosažené 
díky využívání těchto fondů na jediných 
ústředních internetových stránkách. Aby 
se zajistila větší účinnost při komunikaci s 
veřejností a lepší součinnost mezi 
jednotlivými komunikačními činnostmi z 
iniciativy Komise, musí zdroje přidělené 
na komunikační činnosti podle tohoto 
nařízení pokrývat rovněž sdělování 
politických priorit Evropské unie, pokud se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Aby bylo zajištěno šíření informací o 
úspěších fondů a úloze, kterou přitom má 
Unie, a aby byli potenciální příjemci 
informováni o možnostech financování, 
měla by být v tomto nařízení vymezena 
pravidla ohledně informačních 
a komunikačních opatření, jakož i určité 
technické vlastnosti takových opatření.

(71) Aby bylo zajištěno šíření informací o 
úspěších fondů a úloze, kterou přitom má 
Unie, a aby byli potenciální příjemci 
informováni o možnostech financování,
především prostřednictvím organizací 
zastupujících jednotlivé zúčastněné 
subjekty, měla by být v tomto nařízení 
vymezena pravidla ohledně informačních a 
komunikačních opatření, jakož i určité 
technické vlastnosti takových opatření.

Pozměňovací návrh 18

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. Při 
rozhodování o pozastavení plateb by měla 
Komise zohlednit hospodářské a sociální 
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dopady tohoto pozastavení na dotčený 
region.

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 
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. 

(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 doplnění
společného strategického rámce,
orientační 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 
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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.

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

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

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 dokument, který poskytuje 
strategické zaměření procesu plánování 
na úrovni členských států a regionů, 
usnadňuje odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik 
a nástrojů Unie a zavádí mechanismy pro 
zajištění soudržnosti a souladu 
programování fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie, jímž je dosažení 
sociálně a environmentálně udržitelného 
rozvoje. Komise je v souladu s článkem 
142 zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, pokud jde o doplnění SSR , jež 
převádí cíle a záměry strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do podoby klíčových akcí pro 
fondy SSR tím, že zřizuje pro každý
tematický cíl klíčová opatření jako 
doporučení, která mají jednotlivé fondy 
SSR zohledňovat v souladu s investičními 
prioritami; aby byly zohledněny různé 
potřeby, výzvy a možnosti regionů a 
flexibilita nezbytná pro udržitelný 
regionální rozvoj a navrženy priority pro 
spolupráci v rámci fondů SSR.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „programováním“ se rozumí proces
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let 
společnou akci Unie a členských států za 
účelem dosažení strategie Unie pro 

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků, probíhající v 
několika fázích, se zapojením partnerů a 
na základě víceúrovňové správy v souladu 
s čl. 5, s cílem realizovat během několika 
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inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

let společnou akci Unie a členských států 
za účelem dosažení strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „státní podporou“ se rozumí podpora 
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, přičemž 
pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
tento výraz zahrnuje rovněž podporu de 
minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis, nařízení Komise (ES) 
č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na 
podporu de minimis v produkčním odvětví 
zemědělských produktů a nařízení Komise 
(ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o 
změně nařízení (ES) č. 1860/2004;

(10) „státní podporou“ se rozumí podpora 
ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, přičemž 
pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
tento výraz zahrnuje rovněž podporu de 
minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis, nařízení Komise (ES) 
č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na 
podporu de minimis v produkčním odvětví 
zemědělských produktů a nařízení Komise 
(ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na 
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o 
změně nařízení (ES) č. 1860/2004 a 
nařízení Komise (ES) č. 360/2012 ze dne 
25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu1, jakož i podporu v 
podobě veřejných služeb poskytovaných 
určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu ve smyslu 
rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 
2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu2.
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_______________
1 Úř. věst. L 114, 26.04.12, s. 8.
2 Úř. věst. L 7, 11.01.12, s. 3.

Odůvodnění

Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je jednou z forem státní podpory, která by 
proto měla být zahrnuta do definice „státní podpory“.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 
stanoveným v čl. 5 tohoto nařízení, 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, při zohlednění
národního programu reforem, zároveň 
však uznává různé potřeby regionů a 
zaručuje nezbytnou flexibilitu potřebnou 
k udržitelnému regionálnímu rozvoji a 
který je schválen Komisí na základě 
posouzení a dialogu s dotyčným členským 
státem.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) „předběžnou podmínkou“ se rozumí 
konkrétně a přesně předem vymezený 
kritický faktor, který je nezbytným 
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předpokladem efektivního a účinného 
provádění konkrétního obsahu investice, 
jež má být financována z kteréhokoli z 
fondů SSR, a který má na toto provádění 
skutečnou vazbu a přímý dopad.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění v souladu s 
vnitrostátním programem reforem při 
zohlednění článku 9 SFEU, relevantních
integrovaných hlavních směrů a 
relevantních doporučení pro konkrétní 
země podle čl. 121 odst. 2 SFEU a 
příslušných doporučení Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 SFEU.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla 
podpora z fondů SSR v souladu 
s politikami a prioritami Unie a vzájemně 
se doplňovala s dalšími finančními nástroji 
Unie.

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla 
podpora z fondů SSR v souladu s 
příslušnými politikami a prioritami Unie, 
včetně horizontálních záměrů, a vzájemně 
se doplňovala s dalšími finančními nástroji 
Unie.

Pozměňovací návrh 28

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

5. Opatření pro provádění a využívání 
fondů SSR a zejména nezbytné finanční 
a správní zdroje potřebné pro provádění 
fondů SSR v souvislosti s podáváním 
zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou 
musí zohlednit zásadu proporcionality 
s ohledem na výši přidělené podpory.

5. Opatření pro provádění a využívání 
fondů SSR a zejména nezbytné finanční a 
správní zdroje potřebné pro provádění 
fondů SSR v souvislosti s podáváním 
zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou 
musí zohlednit zásadu proporcionality s 
ohledem na výši přidělené podpory a 
velikost příjemců.

Pozměňovací návrh 29

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 
monitorování, podávání zpráv a hodnocení, 
informování potenciálních příjemců o 
možnostech financování a seznamování 
veřejnosti s úlohou a výsledky politiky 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise a členské státy plní své úlohy v 
souvislosti s fondy SSR s cílem snížit 
administrativní zátěž pro příjemce.

10. Komise a členské státy plní své úlohy v 
souvislosti s fondy SSR s cílem snížit 
administrativní zátěž pro příjemce, pro 
vnitrostátní, regionální a místní veřejné 
orgány a subjekty, které jsou činné na 
různých úrovních správy jako řídící 
orgány.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) jiné orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací, 
mezi nimi nevládních organizací 
podporujících sociální začlenění a 
organizací působících v oblasti kulturní a 
vzdělávací politiky a politiky mládeže, a 
subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti žen a mužů a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jednotlivé členské státy zapojí do 
partnerství orgány, organizace a skupiny, 
které by mohly mít vliv na provádění 
programů nebo by na ně mohlo mít 
provádění těchto programů nějaký dopad. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
skupinám, na něž by programy mohly mít 
dopad a pro něž může být obtížné tyto 
programy ovlivňovat, zejména pak 
zranitelným a marginalizovaným 
skupinám.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě a smlouvě o 
partnerství uvedené v odstavci 1 zapojí 
členské státy partnery zastupující různé 
územní úrovně v souladu s institucionální 
strukturou jednotlivých členských států do 
všech fází přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do všech fází přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů, a to včas a soudržným 
způsobem. Partneři se účastní práce 
monitorovacích výborů pro jednotlivé 
programy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142, aby stanovila evropský 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
142, aby po konzultaci s evropskými 
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kodex chování, který stanoví cíle a kritéria, 
která mají podpořit provádění dohod o 
partnerství a zjednodušit sdílení informací, 
zkušeností, výsledků a osvědčených 
postupů mezi členskými státy.

hospodářskými a sociálními partnery a s 
evropskými partnerskými organizacemi
stanovila evropský kodex chování, který 
stanoví cíle a kritéria, která mají podpořit 
provádění dohod o partnerství a 
zjednodušit sdílení informací, zkušeností, 
výsledků a osvědčených postupů mezi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při provádění fondů SSR napomáhají 
příslušné správní orgány tomu, aby 
partneři ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. c) 
měli odpovídající účast a přístup, pokud 
jde o finanční opatření vztahující se 
zejména na oblast boje proti chudobě a 
sociálního začlenění, rovnosti mužů a žen 
a rovných příležitostí.  

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace

Podpora rovných příležitostí a 
nediskriminace

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví při přípravě a provádění 

Členské státy a Komise zajistí rovnost žen 
a mužů a jednotné začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví do všech fází přípravy, 
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programů. plánování a provádění, monitorování a 
hodnocení fondů SSR na základě metod
pro posouzení rozpočtu zohledňujících 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise přijmou vhodná 
opatření, aby během přípravy a provádění 
programů nedocházelo k diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

Členské státy a Komise přijmou vhodná 
opatření na podporu rovných příležitostí, 
aby během přípravy a provádění programů, 
a zejména při stanovování kritérií a 
ukazatelů a při výběru příjemců pomoci, 
nedocházelo k diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, aby se neopakovala segregace a 
aby byla zvláštní pozornost věnována 
osobám, které musí čelit vícenásobné 
diskriminaci.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Přístupnost pro osoby se zdravotním 

postižením
Členské státy a Komise zajistí, aby byla ve 
všech fázích přípravy a provádění 
programů dodržena přístupnost pro osoby 
se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství a 
akvakultury (v případě EMFF);

(3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, mikropodniků i osob 
samostatně výdělečně činných, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví 
rybářství a akvakultury (v případě EMFF);

Pozměňovací návrh 43

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 
biologické rozmanitosti a podpora 
účinného využívání energie a zdrojů;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

(8) podpora udržitelné a kvalitní
zaměstnanosti a podpora dobrovolné
mobility pracovních sil;

Pozměňovací návrh 45

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 diskriminaci;
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Pozměňovací návrh 46

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, včetně 
odborné přípravy, dovedností a 
celoživotního učení;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) investice do zvyšování přístupnosti 
pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
včetně starších osob a osob se zdravotním 
postižením;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy.

(11) posilování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy a podpora 
budování kapacity zúčastněných stran

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný strategický rámec promítá 
záměry a cíle strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do klíčových opatření týkajících 

Společný strategický rámec, jak je 
stanoveno v příloze I, poskytuje 
strategický směr procesu plánování na 
úrovni členských států a regionů a
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se fondů SSR s cílem podpořit 
harmonický, vyrovnaný a udržitelný 
rozvoj Unie.

přispívá prostřednictvím fondů SSR k 
dosažení záměrů a cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, při zohlednění rozdílných 
potřeb, výzev a příležitostí pro regiony a  
flexibility nutné pro udržitelný regionální 
rozvoj.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah Obsah

Společný strategický rámec stanoví: Ve spolupráci s evropskými 
hospodářskými a sociálními partnery 
společný strategický rámec stanoví:

(a) pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována z 
každého fondu SSR;

(b) klíčové územní problémy pro městské, 
venkovské, pobřežní oblasti a oblasti 
rybolovu, jakož i pro oblasti se zvláštními 
územními rysy uvedenými v článcích 174 
a 349 Smlouvy, které je třeba řešit 
prostřednictvím fondů SSR;
(c) horizontálních principů a politických 
cílů pro provádění fondů SSR;

(c) horizontálních principů a politických 
cílů pro provádění fondů SSR;

(d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde o 
spolupráci, případně s přihlédnutím k 
makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti;
(e) mechanismy koordinace fondů SSR 
mezi sebou navzájem a s dalšími 
příslušnými politikami a nástroji Unie 
včetně vnějších nástrojů pro spolupráci;

(e) mechanismy koordinace fondů SSR 
mezi sebou navzájem a s dalšími 
příslušnými politikami a nástroji Unie 
včetně vnějších nástrojů pro spolupráci;

(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 

(f) mechanismy pro zajištění soudržnosti a 
souladu programování fondů SSR 
s nástroji jiných politik Unie a v souladu s 
národním programem reforem a jinými
příslušnými doporučeními pro konkrétní 
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odst. 4 Smlouvy. země podle čl. 121 odst. 2 SFEU
a s příslušnými doporučeními Rady 
přijatými podle čl. 148 odst. 4 SFEU.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijmout do tří měsíců od 
přijetí tohoto nařízení akt v přenesené 
pravomoci za účelem doplnění společného 
strategického rámce, pokud jde o:
(a) každý tematický cíl doporučení 
ohledně klíčových opatření, která mají být 
podporována z každého fondu SSR;
(b) klíčové územní problémy pro městské, 
venkovské, pobřežní oblasti a oblasti 
rybolovu, jakož i pro oblasti se zvláštními 
územními rysy uvedenými v článcích 174 
a 349 SFEU, které je třeba řešit 
prostřednictvím fondů SSR;
(c) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde o 
spolupráci, případně s přihlédnutím k 
makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti v souladu s prioritami 
členských států.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijetí a přezkum vypouští se
Komise je zmocněna přijmout do tří 
měsíců od přijetí tohoto nařízení akt 
v přenesené pravomoci o společném 
strategickém rámci v souladu s článkem 
142.
Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 
a případně přijme aktem v přenesené 
pravomoci revidovaný společný 
strategický rámec v souladu s článkem 
142.
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Do šesti měsíců od přijetí revidovaného 
společného strategického rámce navrhnou 
případně členské státy potřebné změny 
svých smluv o partnerství a programů, aby 
byl zajištěn jejich soulad s revidovaným 
společným strategickým rámcem.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smlouvu o partnerství vypracují členské 
státy ve spolupráci s partnery uvedenými 
v článku 5. Smlouva o partnerství se 
vypracuje v dialogu s Komisí.

2. Smlouvu o partnerství vypracují členské 
státy a regionální orgány ve spolupráci s 
partnery uvedenými v článku 5. Smlouva o 
partnerství se vypracuje v dialogu 
s Komisí.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Každý členský stát předá svou smlouvu 
o partnerství Komisi do šesti měsíců ode 
dne přijetí společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje s 
ohledem na tematické cíle a klíčová
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, a na cíle stanovené 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy;

i) analýzy rozdílů a potřeb udržitelného 
rozvoje s ohledem na tematické cíle, 
horizontální zásady stanovené v článcích 
6, 7, 7a a 8 tohoto nařízení a doporučená 
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, a s ohledem na cíle 
stanovené v příslušných doporučeních pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 a 
SFEU a v příslušných doporučeních Rady 
přijatých podle čl. 148 odst. 4 SFEU, s 
přihlédnutím k národnímu programu 
reforem daného členského státu;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) souhrnu výsledků analýzy předběžného 
hodnocení programů odůvodňující výběr 
tematických cílů a orientační příděly 
finančních prostředků z fondů SSR;

ii) souhrnu výsledků analýzy programů 
odůvodňující výběr tematických cílů,
orientační příděly finančních prostředků z 
fondů SSR a přehledu hlavních 
očekávaných výsledků u každého z fondů 
SSR;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) přehledu hlavních očekávaných 
výsledků u každého z fondů SSR pro 
každý tematický cíl;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) opatření, která mají zajistit integrovaný 
přístup k využívání fondů SSR pro územní 
rozvoj městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a oblastí rybolovu a 
oblastí se zvláštními územními rysy, 
zejména za použití ustanovení 
článků 28, 29 a 99, v případě potřeby 
včetně seznamu měst, která se mají účastnit 
platformy pro rozvoj měst uvedené v 
článku 8 nařízení o EFRR;

ii) opatření, která mají zajistit integrovaný 
přístup k využívání fondů SSR pro územní 
rozvoj městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a oblastí rybolovu a 
oblastí se zvláštními územními rysy, 
zejména za použití ustanovení 
článků 28, 29 a 99, v případě potřeby 
včetně orientačního seznamu měst, která 
se mají účastnit platformy pro rozvoj měst 
uvedené v článku 8 nařízení o EFRR;

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž do velké míry hrozí 
diskriminace, chudoba nebo sociální
vyloučení, se zvláštním zřetelem na osoby 
s postižením, marginalizované skupiny 
obyvatel, včetně orientační výše přídělu 
finančních prostředků pro každý příslušný 
fond SSR, s cílem přispět k provádění 
vnitrostátních strategií zaměřených na boj 
proti chudobě;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) způsob, jakým fondy SSR přispějí k 
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realizaci integrovaných vnitrostátních 
strategií proti chudobě, které jsou 
podrobně rozpracovány v národních 
programech reforem podporujících 
začleňování všech skupin postižených 
nebo ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením, podchycených ve zprávách o 
vnitrostátní sociální situaci;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) integrovaný přístup k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí s 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti, se 
zvláštním důrazem na nezaměstnanost 
mládeže, přičemž pro každou strategii 
fondů se uvedou konkrétní opatření ke 
snížení nezaměstnanosti i výše finančních 
prostředků přidělených k tomuto účelu;

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na celostátní a regionální 
úrovni, a harmonogramu jejich provádění, 
pokud nejsou předběžné podmínky 
splněny;

ii) přehledu hodnocení splnění 
relevantních předběžných podmínek a 
opatření, jež je nutno přijmout na celostátní 
a regionální úrovni, a harmonogramu jejich 
provádění, pokud nejsou předběžné 
podmínky splněny;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d – bod iv
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) opatření přijatých k zapojení partnerů a 
jejich úlohy při vypracování smlouvy o 
partnerství a zprávy o pokroku podle 
definice v článku 46 tohoto nařízení;

(iv) opatření přijatých s cílem uplatňovat  
přístup založený na víceúrovňové správě k 
zapojení partnerů uvedených v článku 5 a 
účinnost těchto opatření, orientační 
seznam partnerů a jejich úlohy při 
vypracování smlouvy o partnerství a 
zprávy o pokroku podle definice v článku 
46 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d – bod iv a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) určení právních a správních 
překážek provádění partnerství 
ve vnitrostátním kontextu a plánovaná 
opatření, která tyto překážky odstraní;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d – bod iv b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv b) určení příslušných stávajících 
vnitrostátních, regionálních a místních 
partnerství a struktur víceúrovňové správy 
a způsobů, jakými budou zohledněna;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posouzení, zda je třeba posílit správní 
kapacitu orgánů a případně příjemců, a 

i) posouzení, zda je třeba posílit správní 
kapacitu orgánů a příjemců a partnerů 
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opatření, jež je nutno za tímto účelem 
přijmout;

uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c),
a opatření, jež je nutno za tímto účelem 
přijmout;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
prvků smlouvy o partnerství spadajících 
do působnosti čl. 14 písm. a) bodů iii), iv), 
vi) a (vii) a písm. d) bodů i) až iii)
nejpozději do čtyř měsíců po jejím 
předložení členským státem za 
předpokladu, že byly případné připomínky 
Komise uspokojivě zohledněny. Smlouva o 
partnerství nevstoupí v platnost před 1. 
lednem 2014.

Pozměňovací návrh 68

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 k dosažení hlavních 
cílů strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, 
přičemž se zaměří na řešení problémů 
uvedených v doporučeních pro jednotlivé 
země transformovaných v kontextu 
národního programu reforem a jiných 
strategií podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy a 
v příslušných doporučeních Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy při 
zohlednění vnitrostátních, regionálních a 
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místních potřeb.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Předběžné podmínky a odpovídající 
kritéria jejich splnění jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy posoudí, zda jsou splněny
předběžné podmínky, které se týkají 
efektivity příspěvku fondů SSR v 
příslušných případech investic, v souladu 
s rozdělením pravomocí na jednotlivých 
správních úrovních. Toto posouzení musí 
vycházet ze společné metodologie a musí k 
němu být přizváni partneři uvedení v 
článku 5.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu může být důvodem 
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část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění 
předběžných podmínek. Nedokončení 
opatření ke splnění předběžných podmínek 
ve lhůtě stanovené v programu je důvodem 
pro pozastavení plateb ze strany Komise.

pro pozastavení plateb ze strany Komise. 
Při rozhodování o pozastavení plateb 
Komise zohlední hospodářské a sociální 
dopady tohoto pozastavení. Následné 
nedodržení dříve splněných 
předběžných podmínek během 
provádění programu může být rovněž 
důvodem pro pozastavení plateb ze 
strany Komise. Pozastavení bude zrušeno 
a finanční prostředky budou dotčenému 
členskému státu znovu zpřístupněny, 
jakmile přijme nezbytná opatření.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při krocích podle odstavce 5 Komise 
řádně přihlédne k situaci v dotčeném 
členském státě a ke svým předešlým 
zkušenostem ve věci plnění příslušné 
předběžné podmínky.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Výkonnostní rezerva

Částka ve výši 5 % ze zdrojů přidělených 
každému fondu SSR a členskému státu, s 
výjimkou zdrojů přidělených na cíl 
Evropská územní spolupráce a na hlavu 
V nařízení o EMFF, tvoří výkonnostní 
rezervu, která se přiděluje v souladu 
s článkem 20.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
přezkoumá výkonnost programů v každém 
členském státě v letech 2017 a 2019 s 
ohledem na výkonnostní rámec stanovený 
v příslušné smlouvě o partnerství a v 
programech. Způsob stanovení 
výkonnostního rámce je uveden v příloze I.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
přezkoumá výkonnost programů v každém 
členském státě s ohledem na výkonnostní 
rámec stanovený v příslušné smlouvě o 
partnerství a v programech. Přezkum 
výkonnosti proběhne dvakrát za 
programové období. Na tom, v kterých 
letech přezkum proběhne, se dohodnou 
členský stát a Komise. Způsob stanovení 
výkonnostního rámce je uveden v příloze I.

Odůvodnění

S cílem zajistit flexibilitu při zohlednění situace v různých členských státech by měly způsoby 
provádění přezkumu výkonnosti vzájemně dohodnout daný členský stát a Komise.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento přezkum posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených 
ve zprávách o pokroku předkládaných 
členskými státy v letech 2017 a 2019.

2. Tento přezkum posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených 
ve zprávách o pokroku předkládaných 
členskými státy v letech přezkumu 
výkonnosti.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Přezkum přihlédne k veškerým 
změnám hospodářské a sociální situace, 
které mohou ovlivnit dosažení milníků 
nebo cílů.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Kromě výše uvedeného přezkumu je 
nezbytné i průběžné monitorování 
prováděné Komisí, které slouží jako 
systém včasného varování umožňující 
odhalovat programy, které nepřispívají k 
plnění cílů a úkolů fondů SSR, a 
předcházet tak pozastavování plateb.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Pokud přezkum výkonnosti provedený v 
roce prvního přezkumu výkonnosti ukáže, 
že se na úrovni priority nepodařilo 
dosáhnout milníků programu stanovených 
pro rok předcházející roku prvního 
přezkumu výkonnosti, předloží Komise 
dotyčnému členskému státu příslušná 
doporučení.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Na základě konečného přezkumu 
provedeného v roce druhého přezkumu 
výkonnosti přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o programech 
a prioritách pro každý fond SSR a členský 
stát, které dosáhly svých milníků, přičemž 
zohlední mimo jiné vnější podmínky a 
změny HDP Unie a dotčeného členského 
státu. Komise schválí změnu dotčených 
programů v souladu s článkem 26.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Pokud z přezkumu výkonnosti podle 
odstavce 2 vyplývá, že priorita ve značné 
míře 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 a v souladu s 
předchozími připomínkami Komise. Při 
rozhodování o pozastavení plateb Komise 
zohlední hospodářské a sociální dopady 
tohoto pozastavení. Pozastavení bude 
zrušeno a finanční prostředky budou 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Kapitola 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Makroekonomické podmínky Pomoc členským státům se závažnými 
rozpočtovými obtížemi

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy sestavují členské státy nebo 
jakýkoli orgán jimi určený ve spolupráci s 
partnery.

2. Programy sestavují členské státy nebo 
jakýkoli orgán jimi určený ve spolupráci s 
partnery uvedenými v čl. 5. Každý členský 
stát vypracuje a uveřejní plán konzultací a 
před dokončením programů podá zprávu 
o výsledcích tohoto konzultačního 
procesu.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce, které se 
předkládají do šesti měsíců od schválení 
společného strategického rámce, 

3. S výjimkou programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce, které se 
předkládají do devíti měsíců od přijetí
společného strategického rámce, 
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předkládají programy členské státy 
souběžně se smlouvu o partnerství. Ke 
všem programům musí být připojeno 
předběžné hodnocení v souladu s článkem 
48.

předkládají programy členské státy do tří 
měsíců od předložení smlouvy o 
partnerství. Ke všem programům musí být 
připojeno předběžné hodnocení v souladu s 
článkem 48.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plně se podporuje využívání programů 
financovaných z více fondů (EFRR, ESF, 
Fond soudržnosti, EZFRV, EMFF). 
Komise za tímto účelem přijme jakékoli 
opatření zaměřené na podřízení přípravy a 
provádění těchto programů dodržení 
zásady proporcionality fondů.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá priorita stanoví ukazatele pro 
hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Každá priorita stanoví kvalitativní a 
kvantitativní ukazatele založené na 
minulých úspěších a výzvách členských 
států v souladu s horizontálními zásadami 
stanovenými v článcích 7, 7a a 8, pro 
hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla týkající se fondů stanoví 
pro každý fond SSR společné ukazatele a 
mohou též stanovit specifické ukazatele 
pro jednotlivé fondy.

Zvláštní pravidla týkající se fondů stanoví 
pro každý fond SSR společné kvalitativní a 
kvantitativní ukazatele a mohou též 
stanovit specifické ukazatele pro jednotlivé 
fondy.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý program, s výjimkou programů, 
které se týkají výhradně technické pomoci, 
zahrnuje popis opatření zohledňujících 
zásady uvedené v článcích 7 a 8.

Každý program, s výjimkou programů, 
které se týkají výhradně technické pomoci, 
zahrnuje popis opatření zohledňujících 
zásady uvedené v článcích 7, 7a a 8 a 
odpovídající kvalitativní a kvantitativní 
ukazatele založené na minulých úspěších 
a výzvách členských států.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí soulad programů s 
tímto nařízením, se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů, jejich účinné přispění 
k tematickým cílům a prioritám Unie 
týkajícím se jednotlivých fondů SSR, jejich 
soulad se společným strategickým rámcem, 
se smlouvou o partnerství, s doporučeními 
pro jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a s doporučeními Rady podle 
čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž zohlední 
předběžná hodnocení. Při posuzování se 
zaměří zejména na přiměřenost strategie 
programu, na odpovídající cíle, ukazatele, 
plány a na přidělování rozpočtových 

1. Komise posoudí soulad programů s 
tímto nařízením, se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů, jejich účinné přispění 
k tematickým cílům a prioritám Unie 
týkajícím se jednotlivých fondů SSR, jejich 
soulad se společným strategickým rámcem, 
se smlouvou o partnerství, s příslušnými
doporučeními pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s příslušnými
doporučeními Rady podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy, přičemž zohlední předběžná 
hodnocení. Při posuzování se zaměří 
zejména na přiměřenost strategie 
programu, na odpovídající cíle, ukazatele, 
plány a na přidělování rozpočtových 
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zdrojů. zdrojů.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství. 
Musí k nim být přiložen revidovaný 
programem a případně revidovaná smlouva 
o partnerství.

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, udržitelný rozvoj a specifických 
cílů stanovených v programu s ohledem na 
společný strategický rámec a smlouvu o 
partnerství. Musí k nim být přiložen 
revidovaný programem a případně 
revidovaná smlouva o partnerství.

Pozměňovací návrh 91

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změny programů jsou prováděny 
v souladu s požadavky stanovenými 
v čl. 24, zvláště pak požadavky, které se 
týkají horizontálních zásad, včetně zásady 
partnerství a přístupu založeného na 
víceúrovňové správě. Žádosti o změnu 
programů se také zakládají na 
revidovaných programech a případně na 
revidované smlouvě o partnerství.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1



PE486.190v02-00 44/120 AD\908400CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství, 
jakož i na činnostech souvisejících s 
přípravou operací, zejména velkých 
projektů, finančních nástrojů a partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem.

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství, 
jakož i na činnostech souvisejících s 
přípravou operací, velkých i malých
projektů s velkým inovačním potenciálem, 
finančních nástrojů a partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh 93

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 a 
socio-kulturní prvky v místních 
souvislostech, vytváření sítí a případnou 
spolupráci.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Strategie udržitelného místního rozvoje 
vybírá komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů. Partneři 
uvedení v článku 5 jsou v tomto výboru 
zastoupeni, především hospodářští a 
sociální partneři mají silné zastoupení.  

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) náklady na poradenství.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb a se 
subvencemi poplatků za záruky. 
V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb, 
mikrokredity a se subvencemi poplatků za 
záruky. V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se předběžného hodnocení 
finančních nástrojů, kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, subvencí poplatků za 
záruky a finančních nástrojů, další zvláštní 
pravidla ohledně způsobilosti výdajů a 
pravidla určující druhy činností, které nelze 
podporovat prostřednictvím finančních 
nástrojů.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se předběžného hodnocení 
finančních nástrojů, kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, subvencí poplatků za 
záruky, mikrokreditů a finančních 
nástrojů, další zvláštní pravidla ohledně 
způsobilosti výdajů a pravidla určující 
druhy činností, které nelze podporovat 
prostřednictvím finančních nástrojů.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, s 
výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci investic, 
jejichž cílem je podpora rozvoje nebo 
obnovy měst, pokud pozemky nebo 
nemovitý majetek tvoří součást investice. 
Tyto příspěvky ve formě pozemku nebo 
nemovitého majetku jsou způsobilé, jsou-li 
splněny podmínky uvedené v článku 59.

3. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, s 
výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci investic, 
jejichž cílem je podpora rozvoje nebo 
obnovy měst či venkova, pokud pozemky 
na venkově nebo nemovitý majetek tvoří 
součást investice. Tyto příspěvky ve formě 
pozemku nebo nemovitého majetku jsou 
způsobilé, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v článku 59.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 7 let po jeho 
uzavření. Částka, která bude po tomto 
období zbývat, bude převedena do 
rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 

1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 
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zprávě o provádění. zprávě o provádění, přičemž bude 
pozornost věnovat tomu, aby se předešlo 
duplicitě a další administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 101

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Monitorovací výbor se skládá ze 
zástupců řídícího orgánu a 
zprostředkujících subjektů a zástupců 
partnerů uvedených v článku 5 se 
zvláštním ohledem na partnery, kteří se 
podíleli na přípravě příslušných
programů. Každý člen monitorovacího 
výboru má hlasovací právo. Členské státy 
zajistí, aby v monitorovacím výboru bylo 
zastoupení žen a mužů vyvážené.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Partneři vyberou a jmenují své členy, kteří 
je budou zastupovat v monitorovacím 
výboru.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam členů monitorovacího výboru se 
uveřejní.
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Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Subjekt, který deleguje předsedu, 
přebírá funkci zastupitelství, které 
podporuje partnery při plnění jejich 
úkolů, a rovněž předsednictví, pokud jde o 
přípravu a provádění zasedání a 
potvrzování jeho výsledků. 

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů. Přitom zohledňuje finanční 
údaje, společné ukazatele a ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy, včetně 
změn ukazatelů výsledků, pokrok k 
dosažení vyčíslených cílových hodnot 
a milníky vymezené ve výkonnostním 
rámci.

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
dvakrát za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů a uplatňování horizontálních 
zásad stanovených v článcích 6, 7, 7a a 8. 
Přitom zohledňuje finanční údaje, společné 
ukazatele a ukazatele specifické pro 
jednotlivé programy, včetně změn 
ukazatelů výsledků, pokrok k dosažení 
vyčíslených cílových hodnot a milníky 
vymezené ve výkonnostním rámci.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá 
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu.

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu, včetně přezkumu výkonnosti.

Pozměňovací návrh 107
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Monitorovací výbor může řídícímu 
orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu a jeho hodnocení. 
Monitoruje opatření přijatá na základě jeho 
doporučení.

4. Monitorovací výbor může řídícímu 
orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu a jeho hodnocení s 
cílem omezit administrativní zátěž 
příjemců. Monitoruje opatření přijatá na 
základě jeho doporučení.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Monitorovací výbor schvaluje výroční 
zprávy o provádění programů uvedené v 
článku 44 a zprávy o pokroku uvedené v 
článku 46.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek, zjednodušení správních 
postupů a řešení jakýchkoli záležitostí, 
které ovlivňují výkonnost programu, a 
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nápravná opatření. přijatá nápravná opatření.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám ukazatelů 
výsledků, pokud to provedená hodnocení 
dokazují. Zpráva rovněž posuzuje 
provádění opatření zohledňujících zásady 
uvedené v článcích 6, 7 a 8 a informuje o 
podpoře cílů týkajících se změny klimatu.

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce prvního přezkumu výkonnosti
popisuje a zároveň analyzuje informace 
uvedené v odstavci 2 a pokrok při 
dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám ukazatelů 
výsledků, pokud to provedená hodnocení 
dokazují. Zpráva rovněž posuzuje 
provádění opatření zohledňujících zásady 
uvedené v článcích 6, 7, 7a a 8 a informuje 
o podpoře cílů týkajících se změny 
klimatu, snížení chudoby a snížení míry 
celkové nezaměstnanosti 
a nezaměstnanosti mládeže.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2019 a závěrečná zpráva 
o provádění pro fondy SSR musí kromě 
informací a hodnocení uvedených 
v odstavcích 2 a 3 obsahovat rovněž 
informace o cílech programu a jeho 
přínosu pro strategii Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění 
a zhodnotit pokrok při jejich dosahování.

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce druhého přezkumu výkonnosti a 
závěrečná zpráva o provádění pro fondy 
SSR musí kromě informací a hodnocení 
uvedených v odstavcích 2 a 3 obsahovat 
rovněž informace o cílech programu a jeho 
přínosu pro strategii Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění a 
zhodnotit pokrok při jejich dosahování.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční přezkumné jednání se může 
zabývat více než jedním programem. 
V letech 2017 a 2019 se bude výroční 
přezkumné jednání zabývat všemi 
programy v členském státu a rovněž 
zohlední zprávy o pokroku předložené 
v dotyčných letech členským státem v 
souladu s článkem 46.

2. Výroční přezkumné jednání se může 
zabývat více než jedním programem. 
V letech přezkumu výkonnosti se bude 
výroční přezkumné jednání zabývat všemi 
programy v členském státu a rovněž 
zohlední zprávy o pokroku předložené 
v dotyčných letech členským státem 
v souladu s článkem 46.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát a Komise se mohou 
dohodnout, že v některých letech kromě let 
2017 a 2019 výroční přezkumné jednání 
ohledně některého programu neuspořádají.

3. Členský stát a Komise se mohou 
dohodnout, že v některých letech kromě let 
přezkumu výkonnosti výroční přezkumné 
jednání ohledně některého programu 
neuspořádají.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

(b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na rozumné, měřitelné, 
kvalitativní a kvantitativní milníky 
založené na minulých úspěších a výzvách
stanovené pro jednotlivé programy ve 
výkonnostním rámci a na podporu cílů v 
oblasti změny klimatu, snižování chudoby 
a míry celkové nezaměstnanosti i 
nezaměstnanosti mládeže;

Pozměňovací návrh 115
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) úloha partnerů uvedených v článku 5 
při provádění smlouvy o partnerství.

(h) úloha partnerů uvedených v článku 5 
při provádění smlouvy o partnerství, včetně 
seznamu zúčastněných partnerů, jejich 
úkolů a stanovisek, která vyjádřili ohledně 
provádění programu a uplatňování zásady 
partnerství, a způsobu, jakým byly jejich 
názory zohledněny.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména 
s ohledem na pokrok při dosahování 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména s 
ohledem na pokrok při dosahování 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a cíle stěžejních 
iniciativ prováděných v rámci této 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst33 podporující začlenění, případně v 

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění33, případně v 
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souvislosti s hrubým domácím produktem 
(HDP) a nezaměstnaností.

souvislosti s cíli v oblasti klimatu, 
horizontálními ukazateli, hrubým 
domácím produktem (HDP) 
a nezaměstnaností a kvalitními pracovními 
místy. Členské státy mohou vedle 
ukazatele HDP na jednoho obyvatele 
využít i jiných sociálních a 
environmentálních indikátorů, které jim 
zajistí lepší sociální přehled o obecné 
situaci, pokud jde o životní podmínky 
v hodnoceném regionu či členském státě.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy.

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění kvalitativního a 
kvantitativního hodnocení a zajistí 
zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů 
potřebných pro hodnocení, včetně údajů 
týkajících se společných kvalitativních a 
kvantitativních ukazatelů, a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přínos pro strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění s ohledem na zvolené tematické 
cíle a priority a při zohlednění 
vnitrostátních a regionálních potřeb;

(a) přínos pro strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění s ohledem na zvolené tematické 
cíle, horizontální zásady stanovené v 
článcích 6, 7, 7a a 8 tohoto nařízení a 
priority a při zohlednění vnitrostátních a 
regionálních potřeb;
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Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů se 
společným strategickým rámcem, 
smlouvou o partnerství a doporučeními pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

(d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů a 
horizontálních zásad stanovených v 
článcích 6, 7, 7a a 8 tohoto nařízení se 
společným strategickým rámcem, 
smlouvou o partnerství a doporučeními pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) relevance a srozumitelnost navržených 
ukazatelů programu;

(e) relevance a srozumitelnost navržených 
ukazatelů programu a horizontálních 
ukazatelů;

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – bod l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení 
diskriminaci;

(l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení diskriminaci 
v souladu se zásadami stanovenými v 
článku 7;
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Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – bod l a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(la) přiměřenost plánovaných opatření 
pro zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje.

(m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje, sociálního 
začlenění a plnění cílů v oblasti snižování 
chudoby.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. V 
rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění v 
souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Následná hodnocení provádí Komise 
v úzké spolupráci s členskými státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
cílům stěžejních iniciativ prováděných 
v rámci této strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění
v souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh 126
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora přístupu k fondům, určená 
zejména MSP a mikropodnikům;

Pozměňovací návrh 127

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 sítí, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, zvláště pak mezi 
organizacemi občanské společnosti, 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 k pokrytí nákladů na
korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie za 
předpokladu, že tyto priority mají vztah k 
obecným cílům tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) podpora budování kapacit sociálních 
partnerů a organizací občanské 
společnosti podle článku 5, zejména 
pokud jde o zapojení zástupců 
zranitelných skupin, a podpora 
poskytovaná zastřešujícím organizacím 
nevládních organizací, sociálních 
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partnerů a sítí a sdružení zastupujících 
místní, městské a regionální orgány 
působící na úrovni Unie v oblasti politiky 
soudržnosti za účelem vytváření sítí 
spojujících vnitrostátní a regionální 
partnery. 

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) pomoc s cílem podporovat výměnu 
názorů a spolupráci ve stávajících i nově 
vytvořených tématických sítích mezi 
místními akčními skupinami, jak je 
uvedeno v článku 30, za účelem vytváření 
koncepce a realizace strategií místního 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
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 
dalších opatření ke zvýšení způsobilosti 
orgánů členských států a partnerů 
uvedených v článku 5 se silným 
zastoupením sociálních a ekonomických 
partnerů s cílem podpořit výměnu názorů 
a osvědčených postupů probíhající na 
vnitrostátní úrovni mezi místními akčními 
skupinami uvedenými v článku 30 a 
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opatření ke zvýšení způsobilosti příjemců 
spravovat a využívat fondy SSR. Tato 
opatření se mohou týkat předchozích i 
následujících programových období.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát zajistí, aby 
partnerům uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. 
a), b) a c) byla v rámci jeho operačních 
programů přidělena technická pomoc na 
patřičné úrovni, která usnadní zapojení a 
účast těchto partnerů na přípravě a 
provádění smluv o partnerství a na 
přípravě, provádění, monitorování a 
hodnocení programů.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát zajistí, aby v rámci 
všech operačních programů byla k 
dispozici dostatečná technická pomoc, 
která usnadní zapojení a účast nevládních 
na přípravě, provádění, monitorování a 
hodnocení fondů.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
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zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů.

zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů, mimo výdajů 
uskutečněných v rámci evropských 
projektů územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise vytvoří speciální systém 
podpory pro výdaje vztahující se k 
programům evropské územní spolupráce s 
cílem zlepšit jejich operační provádění.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vratné pomoci se podpora 
vrácená subjektu, který ji poskytl, nebo 
jinému příslušnému orgánu členského státu 
uloží na zvláštním účtu a znovu se použije 
ke stejnému účelu nebo v souladu s cíli 
programu.

V případě vratné pomoci se podpora 
vrácená subjektu, který ji poskytl, nebo 
jinému příslušnému orgánu členského státu 
uloží na účtu se zvláštním kódem a znovu 
se použije ke stejnému účelu nebo v 
souladu s cíli programu.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednorázové částky příspěvku z 
veřejných zdrojů nepřesahující 
100 000 EUR;

c) jednorázové částky příspěvku z 
veřejných zdrojů nepřesahující               
200 000 EUR;
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Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

a) paušální sazbou až do výše 30 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) paušální sazbou až do výše 15 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

b) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

Pozměňovací návrh 139

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) odečitatelná daň z přidané hodnoty. 
Částky odpovídající DPH jsou nicméně 
způsobilé, pokud jsou podle vnitrostátních 
právních předpisů neodečitatelné.
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Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

1. V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR v poměrné 
výši vrátit, jestliže do pěti let – a v případě 
malých a středních podniků do tří let – od 
poslední platby příjemci či případně v době 
stanovené v pravidlech státní podpory 
dojde u operace k:

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U operací podporovaných z ESF a 
operací podporovaných z jiných fondů 
SSR, které nejsou investicemi do 
infrastruktury nebo produktivními 
investicemi, se příspěvek z fondu vrací 
pouze tehdy, pokud se na tyto operace
vztahuje povinnost zachování investice 
podle platných pravidel státní podpory a 
pokud u nich dojde k zastavení nebo 
přemístění výrobní činnosti ve lhůtě 
stanovené v takových pravidlech.

2. U operací podporovaných z ESF a 
operací podporovaných z jiných fondů 
SSR, které nejsou investicemi do 
infrastruktury nebo produktivními 
investicemi, se příspěvek z fondu vrací 
pouze tehdy, pokud se na tyto operace 
vztahuje povinnost zachování investice 
podle platných pravidel státní podpory a 
pokud u nich dojde k zastavení nebo 
přemístění výrobní činnosti ve lhůtě deseti 
let.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud:

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
šesti měsíců přerušit platební lhůtu týkající 
se žádosti o průběžnou platbu, pokud:

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „Investice pro růst a zaměstnanost“ v 
členských státech a regionech, který má být 
podporován všemi fondy, a

a) „Investice pro růst, zaměstnanost a 
sociální začlenění“ v členských státech a 
regionech, který má být podporován všemi 
fondy, a

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Strukturální fondy podporují cíl 
Investice pro růst a zaměstnanost ve všech 
regionech odpovídajících úrovni 2 
společné klasifikace územních statistických 
jednotek (dále jen „úroveň NUTS 2“) 
vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003.

1. Strukturální fondy podporují cíl 
Investice pro růst, zaměstnanost a sociální 
začlenění ve všech regionech 
odpovídajících úrovni 2 společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(dále jen „úroveň NUTS 2“) vytvořené 
nařízením (ES) č. 1059/2003.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se rozdělují mezi tyto tři 
kategorie regionů úrovně NUTS 2:

Prostředky pro cíl Investice pro růst,
zaměstnanost a sociální začlenění se 
rozdělují mezi tyto tři kategorie regionů 
úrovně NUTS 2:

Pozměňovací návrh 147

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 16,39 % (tzn. celkem 
53 142 922 017 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) 16,39 % (tzn. celkem 53 142 922 017 
EUR) pro rozvinutější regiony, se 
zvláštním přihlédnutím k možným 
výjimkám v případě hlavního města státu, 
kde je vysoká hustota osídlení a 
mimořádná koncentrace obyvatel daného 
státu, na základě smlouvy o partnerství;

Pozměňovací návrh 148

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, počet 
závislých obyvatel v důchodovém věku, 
hustota zalidnění, regionální prosperita, 
prosperita státu, čistý upravený 
disponibilní příjem na obyvatele a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 % 
prostředků pro rozvinutější regiony v 
každém členském státu se přidělí ESF. Je-
li v souladu se smlouvou o partnerství 
minimální podíl pro určitou kategorii 
regionu nižší než minimální úroveň, musí 
být takové snížení kompenzováno 
zvýšením v jiných kategoriích regionů. 
Výsledná částka na vnitrostátní úrovni 
pro všechny kategorie regionů nesmí být 
tedy nižší než částka na vnitrostátní 
úrovni, která vyplývá z uplatnění 
minimálních úrovní. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu z 
[nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Částka ve výši 0,2 % z prostředků EFRR 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se přidělí na inovativní 

7. Částka ve výši 1 % z prostředků EFRR 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se přidělí na inovativní 
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opatření z podnětu Komise v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

opatření z podnětu Komise v oblasti 
udržitelného rozvoje měst a venkova.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 6 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

Odůvodnění

Podle stávajících pravidel v rámci současných právních předpisů neexistuje důvod pro 
stanovení další zátěže pro členské státy. Kromě toho je třeba přihlédnout k vysoké míře 
složitosti politiky soudržnosti a dodržet zásadu subsidiarity zakotvenou ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zohlední obecné 
makroekonomické podmínky a zvláštní 
nebo výjimečné okolnosti, jako je 
například privatizace či mimořádná 
úroveň veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů členského státu v 
období let 2007 až 2013. Zohlední též 
změny výše prostředků přidělených 
danému státu ze strukturálních fondů ve 
srovnání s roky 2007 až 2013.

Komise a členské státy zohlední obecné 
makroekonomické podmínky a zvláštní 
nebo výjimečné okolnosti, které může 
představovat mimořádná změna výše 
veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů členského státu v 
období let 2007 až 2013. Zohlední též 
změny výše prostředků přidělených 
danému státu ze strukturálních fondů ve 
srovnání s roky 2007 až 2013.
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Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření, zda se úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost udržuje na stejné úrovni, se 
provádí při předložení smlouvy o 
partnerství (předběžné ověření), v roce 
2018 (ověření v polovině období) a v roce 
2022 (následné ověření).

Ověření, zda se úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost udržuje na stejné úrovni, se 
provádí při předložení smlouvy o 
partnerství (předběžné ověření) a při 
ověření v polovině období a konečně při 
následném ověření.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud Komise při následném ověření 
zjistí, že členský stát nedodržel referenční 
úroveň veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost stanovenou ve 
smlouvě o partnerství, jak je uvedeno v 
příloze III, může Komise provést finanční 
opravu. Při rozhodování, zda provést 
finanční opravu či nikoli, vezme Komise v 
úvahu, zda se hospodářská situace daného 
členského státu výrazně změnila od ověření 
v polovině období a zda byla tato změna 
tehdy zohledněna. Podrobná pravidla 
týkající se sazeb finančních oprav jsou 
stanovena v bodě 3 přílohy III.

6. Pokud Komise při následném ověření 
zjistí, že členský stát nedodržel referenční 
úroveň veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost stanovenou ve 
smlouvě o partnerství, jak je uvedeno v 
příloze III, může Komise provést finanční 
opravu. Komise přijme rozhodnutí o tom, 
zda provést finanční opravu, pokud je toho 
názoru, že daný členský stát neuskutečnil 
opatření nezbytná k tomu, aby splnil 
doporučení, jež mu pro tyto účely 
předložila, a zváží, zda se hospodářská 
situace daného členského státu výrazně 
změnila od ověření v polovině období a 
zda byla tato změna tehdy zohledněna.  
Podrobná pravidla týkající se sazeb 
finančních oprav jsou stanovena v bodě 3 
přílohy III.

Pozměňovací návrh 156
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Návrh nařízení
Čl. 87 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah a přijetí operačních programů v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost

Obsah, přijetí a změna operačních 
programů v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli a 
zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. 
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá tematickému 
cíli a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. 
V řádně odůvodněných případech se může 
prioritní osa týkat více než jedné kategorie 
regionu a více než jednoho fondu. U ESF 
lze v rámci jedné prioritní osy kombinovat 
jednu nebo více doplňkových investičních 
priorit z různých tematických cílů 
stanovených v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, aby 
byl v řádně odůvodněných případech 
usnadněn jejich přínos pro další prioritní 
osy.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 

iii) orientačního seznamu měst, funkčních 
městských oblastí a předměstských oblastí 
určených k obnově, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
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nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory z 
ESF na integrovaná opatření;

opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory z 
ESF na integrovaná opatření;

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) seznamu venkovských mikroregionů 
s nejvyšší koncentrací chudoby a 
orientačního ročního přídělu prostředků z 
ESF, EFRR a EZFRV na podporu 
integrovaných opatření;

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) určení oblastí, v nichž bude probíhat 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit;

iv) orientační určení oblastí, v nichž bude 
probíhat místní rozvoj se zapojením 
místních komunit;

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti;

vi) příspěvku plánovaných zásahů k 
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti a horské 
regiony;
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Pozměňovací návrh 162

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 regionálních demografických výzev
a zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou a 
nezaměstnaností nebo cílových skupin, 
jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo 
sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem 
na osoby se zdravotním postižením a 
marginalizované skupiny obyvatel, a 
orientační příděl finančních prostředků;

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pro každou předběžnou podmínku, 
vytvořenou podle přílohy IV, která není 
splněna ke dni předložení smlouvy o 
partnerství a operačního programu, popisu 
opatření ke splnění uvedené předběžné 
podmínky a harmonogramu těchto 
opatření;

ii) pro každou relevantní předběžnou 
podmínku, vytvořenou podle přílohy IV, 
která není splněna ke dni předložení 
smlouvy o partnerství a operačního 
programu, popisu opatření ke splnění 
uvedené předběžné podmínky a 
harmonogramu těchto opatření;

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými cíli;

ii) opatření, u nichž se plánuje dosáhnout 
snížení administrativní zátěže příjemců, 
spolu s příslušnými cíli;
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Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu velkých projektů, u nichž se 
předpokládá zahájení realizace hlavních 
prací před 1. lednem 2018;

iii) orientačního seznamu velkých 
projektů, u nichž se předpokládá zahájení 
realizace hlavních prací před 1. lednem 
2018;

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení akreditačního orgánu, řídícího 
orgánu, případně certifikačního orgánu a 
auditního orgánu;

i) určení řídícího orgánu, případně 
certifikačního orgánu a auditního orgánu;

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména v 
souvislosti s přístupem k financování s 
ohledem na potřeby jednotlivých cílových 
skupin ohrožených takovou diskriminací a 
zejména požadavky na zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením;

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace a předejít 
opakování segregace v průběhu přípravy, 
koncipování a provádění operačního 
programu, a to zejména v souvislosti s 
přístupem k financování s ohledem na 
potřeby jednotlivých cílových skupin 
ohrožených takovou diskriminací;
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Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) popis zvláštních opatření k zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením během přípravy, koncipování a 
provádění operačního programu;

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a případně opatření k 
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů na 
úrovni operačních programů a operací.

iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a opatření k začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni 
operačních programů a operací a popis 
konkrétních opatření přijatých za účelem 
prosazování rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) popis konkrétních opatření 
podniknutých v rámci plnění cíle Unie v 
oblasti snižování chudoby prostřednictvím 
podpory sociálního začleňování 
znevýhodněných skupin obyvatel;

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení k opatřením uvedeným 
v bodech ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení a partnerů uvedených v čl. 5 
odst. 1 písm. a), b) a c) k opatřením 
uvedeným v bodech i), ii) a iii) tohoto 
odstavce předloží členské státy spolu s 
návrhem operačního programu v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijímá rozhodnutí o schválení 
operačního programu prostřednictvím 
prováděcích aktů.

5. Komise přijímá rozhodnutí o schválení 
prvků operačního programu spadajících do 
působnosti odstavce 2 písm. a) bodu ii), 
písm. b) bodů i) až ii), písmene d), písm. e) 
bodů i) až ii), písm. g) bodů i) až ii) a 
písm. h) bodů i) až ii) prostřednictvím 
prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy mohou společně poskytovat 
podporu pro operační programy v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost.

1. Fondy mohou společně poskytovat 
podporu pro operační programy v rámci 
cíle Investice pro růst, zaměstnanost a 
sociální začlenění.

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z 
jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné k 
uspokojivému provedení operace a přímo s 
ní souvisejí.

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační programy zaměřující se na 
zranitelné skupiny, jako jsou mládež, 
ženy, migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, 
deprivovaní senioři, osoby se zdravotním 
postižením a etnické menšiny, musí být 
způsobilé k činnosti na celém území bez 
ohledu na zeměpisná omezení působnosti.

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) analýzu dopadů na životní prostředí s 
ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady a odolnost 
vůči katastrofám;

f) analýzu dopadů na životní prostředí s 
ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady a odolnost 
vůči katastrofám a také analýzu sociálního 
dopadu s ohledem na zlepšení v oblasti
soudržnosti a rozvoje;

Pozměňovací návrh 177



PE486.190v02-00 74/120 AD\908400CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu rovnosti žen a mužů a 
předcházení diskriminaci;

(6) analýzu dopadů společného akčního 
plánu na podporu rovnosti žen a mužů a 
předcházení diskriminaci, jak je stanoveno 
v článku 7;

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) analýzu účinků společného akčního 
plánu pro přístupnost pro osoby se 
zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hodnotí pokrok při dosahování milníků, 
výstupů a výsledků společného akčního 
plánu;

a) hodnotí pokrok při dosahování milníků, 
výstupů a výsledků společného akčního 
plánu a předává tyto výsledky 
monitorovacímu výboru;

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na 
změnu společného akčního plánu tak, aby 
byly zohledněny veškeré otázky ovlivňující 
jeho výkonnost.

b) posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na 
změnu společného akčního plánu tak, aby 
byly zohledněny veškeré otázky ovlivňující 
jeho výkonnost, a výsledky předává 
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monitorovacímu výboru.

Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se příslušné 
opatření jako integrovaná územní investice.

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo venkova nebo pakt definovaný v čl. 
12 odst. 1 nařízení…[ESF] vyžaduje 
integrovaný přístup zahrnující investice v 
rámci více než jedné prioritní osy jednoho 
nebo více operačních programů, provádí se 
příslušné opatření jako integrovaná územní 
investice.

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) opatření k zajištění přístupnosti pro 
osoby se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Čl. 100 – bod 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) opatření pro boj proti chudobě a na 
podporu sociálního začlenění 
znevýhodněných skupin obyvatel;

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 30. dubna 2016 a do 30. dubna
každého následujícího roku až do roku 
2022 včetně předloží členský stát Komisi 
výroční zprávu podle čl. 44 odst. 1. Zpráva 
předložená v roce 2016 zahrnuje 
rozpočtové roky 2014 a 2015, jakož i 
období mezi počátečním datem 
způsobilosti výdajů a 31. prosincem 2013.

1. Do 30. června 2016 a do 30. června 
každého následujícího roku až do roku 
2022 včetně předloží členský stát Komisi 
výroční zprávu podle čl. 44 odst. 1. Zpráva 
předložená v roce 2016 zahrnuje 
rozpočtové roky 2014 a 2015, jakož i 
období mezi počátečním datem 
způsobilosti výdajů a 31. prosincem 2013.

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve výročních zprávách o provádění 
předložených v roce 2017 a 2019 se 
uvedou a posoudí informace požadované v 
čl. 44 odst. 3 a 4, informace stanovené 
v odstavci 2 spolu s těmito informacemi:

3. Ve výročních zprávách o provádění 
předložených v letech přezkumu 
výkonnosti se uvedou a posoudí informace 
požadované v čl. 44 odst. 3 a 4, informace 
stanovené v odstavci 2 a v závislosti na 
obsahu a cílech operačních programů lze 
doplnit informace o těchto prvcích:

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst a místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
v rámci operačního programu;

a) pokrok při provádění integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst a venkova a 
místního rozvoje se zapojením místních 
komunit v rámci operačního programu;

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvláštní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 
včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, a provedená 
opatření, která mají zajistit začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů do 
operačního programu a jednotlivých 
operací;

e) zvláštní opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a k předcházení diskriminaci a 
provedená opatření, která mají zajistit 
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do 
operačního programu a jednotlivých 
operací, jakož i konkrétní opatření přijatá 
v oblasti boje proti chudobě a v rámci 
podpory sociálního začleňování 
zranitelných skupin obyvatel;

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zvláštní opatření přijatá pro zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením;

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
regionálních demografických výzev a
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou a 
nezaměstnaností nebo cílových skupin, 
jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo 
sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem 
na osoby se zdravotním postižením a
marginalizované skupiny obyvatel, včetně 
použitých finančních prostředků;

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 
31. října předá řídící orgán elektronicky 
Komisi pro účely monitorování tyto údaje 
za každý operační program a každou 
prioritní osu:

1. Do 31. ledna a 31. července předá řídící 
orgán elektronicky Komisi pro účely 
monitorování tyto údaje za každý operační 
program a každou prioritní osu:

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informování veřejnosti o časovém 
harmonogramu programování a 
očekávaném harmonogramu veškerých 
souvisejících procesů veřejné konzultace 
ve všech fázích přípravy smlouvy o 
partnerství a programů;

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány EU a poradní subjekty 
organizují informační akce, jejichž cílem 
je objasňovat způsob fungování politiky 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační strategie musí být přístupná 
pro osoby se zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy mohou podporovat technickou 
pomoc až do výše 0,35 % svého ročního 
přídělu.

Fondy mohou podporovat technickou 
pomoc až do výše 0,25 % svého ročního 
přídělu.

Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technická pomoc má podobu 
jednofondové prioritní osy v rámci 
operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu.

2. Technická pomoc má podobu celé 
prioritní osy nebo její části v rámci 
operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu.

Pozměňovací návrh 196

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;

Odůvodnění

V zájmu zajištění efektivního využívání a čerpání prostředků z fondu EU by regiony, jejichž 
HDP na jednoho obyvatele byl v období let 2007–2013 nižší než 75 % průměrného HDP EU-
25, ale v současnosti jsou způsobilé jakožto regiony spadající do kategorie přechodových či 
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rozvinutějších regionů, měly mít vyšší míru spolufinancování.

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění při 
zohlednění zvláštních nedostatků, které je 
třeba řešit;

(1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění při 
zohlednění zvláštních nedostatků a cílů 
stěžejních iniciativ strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) snižování chudoby a podporu 
sociálního začlenění zranitelných skupin 
obyvatel, zvláště pak s uplatněním 
přístupů založených na aktivním 
začleňování;

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) význam prioritní osy pro snižování 
celkové nezaměstnanosti a 
nezaměstnanosti mládeže, a to zejména v 
členských státech, v nichž míra této 
nezaměstnanosti výrazně překračuje 
evropský průměr;
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Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 
(„globální grant“). Zprostředkující subjekt 
poskytne záruky své solventnosti a 
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v 
oblasti správního a finančního řízení.

7. Členský stát nebo řídící orgán může 
pověřit řízením části operačního programu 
zprostředkující subjekt, a to písemnou 
dohodou mezi zprostředkujícím subjektem 
a členským státem nebo řídícím orgánem 
(„globální grant“). S ohledem na 
usnadnění přístupu ke strukturálním 
fondům pro malé nevládní organizace 
podporují členské státy využívání malých 
globálních grantů přizpůsobených 
konkrétním potřebám. Zprostředkující 
subjekt poskytne záruky své solventnosti a 
způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v 
oblasti správního a finančního řízení.

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v roce 2014: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

a) v roce 2014: 3 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Odůvodnění

Hlavní myšlenka stávající právní úpravy (článek 82 nařízení č. 1083/2006) by měla být 
v písmenech a), b) a c) zachována pro zajištění lepší stability a udržitelnosti i na pomoc 
řešení důsledků hospodářské krize v Evropě.

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v roce 2015: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

b) v roce 2015: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v roce 2016: 1 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program.

c) v roce 2016: 2 % podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program;

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zruší jakýkoli díl částky 
vypočtené podle druhého pododstavce 
v operačním programu, který nebyl použit 
pro platbu počátečního a ročního 
předběžného financování, průběžné platby 
a roční zůstatek do 31. prosince druhého
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

1. Komise zruší jakýkoli díl částky 
vypočtené podle druhého pododstavce 
v členském státě, který nebyl použit pro 
platbu počátečního a ročního předběžného 
financování, průběžné platby a roční 
zůstatek do 31. prosince třetího 
rozpočtového roku následujícího po roce, 
v němž byl přijat rozpočtový závazek 
v rámci operačního programu nebo 
v souvislosti s nímž nebyla v souladu s čl. 
126 předložena žádost o platbu podle 
odstavce 121.

Pozměňovací návrh 205

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rámci některé prioritní osy naprosto 
nepodařilo dosáhnout milníků 
naplánovaných ve výkonnostním rámci;

Pozměňovací návrh 206

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

Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V zájmu zajištění právní jistoty je 
Komise v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jež se týkají vymezení pojmů a 
situací, které lze považovat za závažné ve 
smyslu ustanovení odstavce 1 tohoto 
článku.  

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142, jímž se stanoví kritéria, 
která slouží k určení výše finančních oprav, 
jež mají být použity.

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
142 pro případy, které lze ve smyslu 
tohoto článku považovat za vážné 
nedostatky, a rovněž ke stanovení kritérií, 
která slouží k určení výše finančních oprav, 
jež mají být použity. 



PE486.190v02-00 84/120 AD\908400CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě dosažení dohody může 
členský stát dotyčné prostředky Unie 
opětovně využít ve shodě s ustanoveními 
čl. 135 odst. 3.

Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V zájmu uplatnění finančních oprav 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí do šesti 
měsíců ode dne slyšení nebo ode dne 
obdržení dalších informací, pokud členský 
stát souhlasil s tím, že tyto dodatečné 
informace po slyšení předloží. Komise 
vezme v úvahu veškeré informace a 
připomínky předložené v průběhu řízení. 
Pokud se slyšení neuskuteční, začíná 
šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, 
kdy Komise odeslala pozvánku ke slyšení.

5. V případě, že neexistuje dohoda, a v
zájmu uplatnění finančních oprav přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí do šesti měsíců ode dne slyšení 
nebo ode dne obdržení dalších informací, 
pokud členský stát souhlasil s tím, že tyto 
dodatečné informace po slyšení předloží. 
Komise vezme v úvahu veškeré informace 
a připomínky předložené v průběhu řízení. 
Pokud se slyšení neuskuteční, začíná 
šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, 
kdy Komise odeslala pozvánku ke slyšení.

Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 

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

článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

Pozměňovací návrh 212

Návrh nařízení
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
Společný strategický rámec (SSR)

Účelem tohoto rámce je určit v souladu s 
článkem 10 strategický směr procesu 
programování na úrovni členských států a 
regionů a přispět prostřednictvím fondů 
SSR k dosažení cílů a záměrů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. K dosažení tohoto 
cíle stanoví uvedený rámec hlavní 
horizontální zásady a určuje příslušné 
průřezové výzvy, rozpracovává synergické 
efekty a mechanismy koordinace mezi 
fondy SSR a nástroji jiných politik Unie a 
nástroji fondů SSR a stanoví priority pro 
územní spolupráci.
Kromě rámce obsaženého v této příloze by 
Komise měla členské státy a regiony 
podporovat zejména tím, že formou aktu 
v přenesené pravomoci podle článku 142 
přijme rozšiřitelný seznam doporučených 
opatření pro fondy SSR. Tento rozšiřitelný 
seznam by jako součást společného 
strategického rámce měl členským státům 
a regionům poskytnout pokyny ohledně 
toho, jakým způsobem mohou převést 
tematické cíle stanovené v článku 9 do 
programování tak, aby byly zohledněny 
různé potřeby, výzvy a možnosti regionů a 
flexibilita nezbytná pro udržitelný 
regionální rozvoj.
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1. Horizontální zásady a výzvy týkající se 
více oblastí
1.1 Partnerství a víceúrovňová správa 
1.1.1 Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost 
prováděnou v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality a v rámci 
partnerství. Musí mít rovněž podobu 
operační a institucionální spolupráce, 
zvláště pak ve vztahu k vytváření koncepce 
a provádění politik Unie. Odkaz na zásadu 
víceúrovňové správy, který je v tomto 
nařízení výslovně uveden, představuje 
posílení této zásady a přináší přidanou 
hodnotu pro samu politiku soudržnosti.
1.1.2 Zásada víceúrovňové správy musí 
být dodržována s ohledem na snadnější 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a plnění priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.
1.1.3 V zájmu zajištění účinné 
víceúrovňové správy musí členské státy a 
regiony provést následující opatření:
a) budovat partnerství v souladu s 
článkem 5;
b) vytvořit koordinační mechanismy mezi 
jednotlivými úrovněmi veřejné správy v 
souladu s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
c) pravidelně podávat zprávy o provádění 
partnerství.
1.1.4 Ve všech fázích čerpání fondů SSR 
musí být navázáno partnerství, které 
umožní přímé zapojení regionálních a 
místních orgánů do přípravy smluv o 
partnerství a programů a rovněž do 
přípravy, provádění, monitorování a 
vyhodnocování těchto programů. K účasti 
musí být přizváni rovněž sociální a 
hospodářští partneři a další orgány 
veřejné správy a subjekty zastupující 
občanskou společnost, včetně partnerů 
z oblasti životního prostředí, nevládních 
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organizací a subjektů zodpovědných za 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace, aby bylo zajištěno 
partnerství ve všech fázích provádění 
opatření.
1.1.5 Spolupráce s partnery se řídí 
osvědčenými postupy. Členské státy a 
řídící orgány využijí část své technické 
pomoci v rámci současného a příštího 
programového období k tomu, aby 
zajistily, aby partneři, zvláště pak malé 
místní orgány, hospodářští a sociální 
partneři a nevládní organizace, měli 
nezbytné kapacity, které jim umožní účast 
na přípravě, provádění, monitorování a 
vyhodnocování smlouvy o partnerství a 
programů.
1.2 Udržitelný rozvoj
1.2.1 Zásada udržitelného rozvoj, kterou 
stanoví článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU), se týká myšlenky pokroku, podle 
níž musí být při úvahách o prosperitě a 
lepší kvalitě života současných a 
budoucích generací zohledňována 
sociální, hospodářská a environmentální 
hlediska.
1.2.2 Hledisko udržitelného rozvoje a 
zásada „znečišťovatel platí“ by tudíž měly 
být nedílnou součástí každého plánu, 
návrhem počínaje a realizací konče, a 
rovněž tak monitorování a hodnocení. 
Neuplatnění zásady „znečišťovatel platí“ 
lze povolit pouze ve výjimečných 
případech a za předpokladu, že jsou 
zavedena jasná zmírňující opatření.
1.2.3 V zájmu řešení svých složitých 
problémů by členské státy a regiony měly 
využívat veškeré dostupné politické 
nástroje Unie. Zejména v souvislosti 
s řešením problému změny klimatu by se 
mělo využívání zdrojů zaměřovat na 
preventivní a zmírňující opatření. Veškeré 
nové investice realizované s podporou 
fondů SSR by měly být takové povahy, aby 
byly odolné vůči dopadům změny klimatu 
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a přírodních katastrof.
1.2.4 EFRR a FS by měly být i nadále 
zdrojem významných investic do 
infrastruktury členských států a regionů, 
které umožní plnění požadavků směrnice 
o vodě a dalších příslušných směrnic. 
K dispozici jsou technická řešení 
napomáhající udržitelným opatřením a 
nově se objevují i další, takže EFRR by 
měl i nadále podporovat výzkum v této 
oblasti. Tato podpora by měla být 
doplňkem opatření prováděných v rámci 
programu Horizont 2020. Prostředky na 
financování opatření v oblasti biologické 
rozmanitosti mohou být uvolněny z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského 
námořního a rybářského fondu (EMFF). 
EZFRV může být využit rovněž jako zdroj 
podpory organizacím obhospodařujícím 
zemědělskou půdu v případech, kdy 
povinné environmetální požadavky 
vytvářejí v dané oblasti nevýhodné 
podmínky.
1.2.5 Činnost zaměřená na dosažení 
udržitelného rozvoje by neměla být 
technické povahy. V zájmu zajištění toho, 
aby se tento cíl stal v činnosti fondů SSR 
hlediskem, které bude v daném místě 
široce uplatňováno, by řídící orgány měly 
tento cíl řádně a soustavně zohledňovat 
v průběhu celého životního cyklu 
programů a měly by zaujímat aktivnější 
přístup ke snižování environmentálně 
škodlivých účinků intervencí, mj. tím, že 
přijmou následující opatření:
a) nasměrují investice k možnostem, které 
jsou z hlediska zdrojů nejefektivnější,
b) pečlivě zváží potřebnost investic, které 
mají významný negativní dopad na životní 
prostředí,
c) při srovnávání různých metod investic z 
hlediska jejich nákladů na „životní 
cyklus“ je posoudí z dlouhodobé 
perspektivy, 
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d) využívání zelených veřejných zakázek,
e) investice orientují na zajištění 
přístupnosti pro všechny uživatele s cílem 
umožnit bezbariérový přístup pro osoby se 
zdravotním postižením.
1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace 
1.3.1 Členské státy a regiony by měly 
učinit potřebné kroky, které povedou k 
odstranění nerovností a podpoře rovnosti 
žen a mužů a které zabrání jakékoli 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, a to ve 
všech fázích čerpání fondů SSR.
1.3.2 Členské státy a regiony by měly dbát 
o plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů 
a měly by učinit potřebné kroky, které v 
programech spolufinancovaných z fondů 
SSR zabrání jakékoli diskriminaci během 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení operací, a jasně stanovit 
opatření, jež zajistí, aby byla tato zásada 
v uvedených programech zohledňována.
1.3.3 Rozsáhlejší uplatnění žen na trhu 
práce jako zaměstnavatelek i 
zaměstnankyň by pro hospodářství Unie 
znamenalo posílení. Uvolnění potenciálu 
pro takovéto zvýšení aktivity 
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti žen 
je klíčové pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. Je 
proto třeba řešit veškeré překážky bránící 
ženám v uplatnění na trhu práce, a to 
mimo jiné podporou větší účasti žen na 
poli výzkumu a vývoje a zapojením 
pracovnic do školení a odborné přípravy 
pro „zelená pracovní místa“. Členské 
státy a regiony by měly zajistit, aby 
aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
náležité rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a přinášejí ženám 
příležitosti v oblasti podnikání, byly kromě 
ESF financovány také z prostředků 
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EFRR, FS, EMFF a EZFRV.
1.3.4 Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k tomu, že bude možné 
změřit dopady očekávaného přínosu 
fondů SSR, pokud jde o rovnost žen a 
mužů.
1.3.5 Orgány pověřené zajišťováním 
rovnosti žen a mužů by měly k 
programům prováděným v rámci ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti vydat 
stanovisko s cílem zajistit zavedení 
veškerých nezbytných opatření. Účast 
orgánů pověřených zajišťováním rovnosti 
žen a mužů či dalších organizací 
působících v rámci boje proti diskriminaci 
se velmi doporučuje také s ohledem na to, 
aby během přípravy, monitorování a 
hodnocení fondů byly zajištěny nezbytné 
odborné znalosti.
1.4 Přístupnost
1.4.1 Veškeré produkty a služby, které 
jsou nabízeny veřejnosti a jsou 
spolufinancovány z fondů SSR, by měly 
být přístupné. Zvláště přístupnost 
zastavěných prostor, dopravy, 
informačních a komunikačních 
technologií, kterou členské státy zajišťují 
a podporují prováděním náležitých 
opatření, má zásadní význam z hlediska 
začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, včetně osob se zdravotním 
postižením, v souladu s Úmluvou OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, 
jež je v platnosti od 3. května 2008, a 
s politikami souvisejícími s prováděním 
této úmluvy OSN. 
1.4.2 Nanejvýš důležité je také to, aby byly 
náležitě zohledňovány potřeby 
znevýhodněných skupin s cílem umožnit 
jim lepší uplatnění na trhu práce a plné 
zapojení do života společnosti.
1.4.3 Členské státy a regiony by měly i 
nadále podporovat sociální soudržnost, 
která musí mít rovnocenné postavení jako 
soudržnost hospodářská a územní, a to ve 



AD\908400CS.doc 91/120 PE486.190v02-00

CS

všech regionech EU, protože jedině tak 
může strategie EU 2020 dosáhnout svých 
cílů. Za tímto účelem je v souladu s čl. 84 
odst. 3 stanoven v rámci ESF minimální 
podíl pro každou kategorii regionů.  
1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jednou z hlavních výzev, před 
nimiž budou v nadcházejících desetiletích 
členské státy a regiony stát. Kombinace 
menšího počtu pracujících a vyššího 
podílu lidí v důchodu bude stále více 
zatěžovat systémy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení, a tím i 
hospodářskou konkurenceschopnost 
Unie.
1.5.2 Demografické změny s sebou 
přinášejí nové výzvy. Jednotlivé vývojové 
trendy v oblasti demografie by bylo třeba 
zkoumat a řešit především na té úrovni, 
regionální či místní, na které se začnou 
projevovat. Členské státy a regiony by 
měly počítat s možností využití fondů SSR 
při vypracovávání konkrétně zaměřených 
strategií pro řešení demografických 
problémů a vytváření příležitostí pro 
rozvoj „stříbrné ekonomiky“.
1.5.3 Vytváření nových pracovních 
příležitostí pro starší osoby přinese 
množství výhod pro lidi, včetně mladších 
osob se zdravotním postižením, společnost 
i veřejné rozpočty. Členské státy a regiony 
by měly využívat fondy SSR k přijímání 
opatření, jejichž cílem je usnadnit 
začlenění všech věkových skupin. Co 
nejlepší využívání všech stávajících 
lidských zdrojů, včetně úsilí o řešení 
problému nezaměstnanosti mládeže, 
odráží jeden z bezprostředních úkolů 
fondů SSR, a to pokud jde o jejich přínos 
k maximalizaci potenciálu všech obyvatel 
Unie. Tohoto cíle bude dosaženo 
zajištěním lepšího přístupu ke vzdělání, 
jeho minimální úrovně a kvality a 
posílením struktur v oblasti sociální 
podpory. Investice do zdravotnictví by také 
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přispěly k cíli dlouhého a zdravého 
pracovního života všech občanů Unie. 
1.5.4 Při vytváření koncepce svých 
programů by členské státy a regiony měly 
vzít v úvahu dlouhodobé výzvy spojené 
s demografickými změnami. V regionech, 
které jsou demografickými změnami 
nejvíce postiženy, by měly stanovit 
opatření, jejichž cílem je:
a) podporovat demografickou obnovu 
vytvořením lepších podmínek pro rodiny a 
zlepšením rovnováhy mezi pracovním, 
soukromým a rodinným životem; 
b) zvýšení zaměstnanosti; povedou k růstu 
produktivity a hospodářského výkonu 
prostřednictvím investic do vzdělání a 
výzkumu;
c) zaměřit se na přiměřenost a kvalitu 
vzdělávání a sociálních podpůrných 
struktur; a
d) zajistit poskytování zdravotní péče, 
sociálních služeb a dlouhodobé péče, 
včetně investic do infrastruktury.
1.6 Zaměstnanost
1.6.1 Členské státy a regiony by měly 
v souladu s článkem 9 SFEU zajistit 
podporu vysoké míry zaměstnanosti. 
Členské státy a regiony by měly zajistit 
zohledňování tohoto cíle v rámci přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
opatření prováděných v rámci všech 
fondů SSR a uplatňování hlediska 
zaměstnatelnosti jako závazné zásady 
programů EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti.
1.6.2 S ohledem na zaručení sociální 
soudržnosti by měly vnitrostátní, 
regionální, místní a jiné příslušné orgány 
blíže určit ty projekty, které budou mít 
největší dopady z hlediska tvorby 
pracovních míst. Fondy by měly věnovat 
zvláštní pozornost regionům a podnikům 
postiženým procesem restrukturalizace a 
přemisťování výroby.
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1.6.3 Prioritu by měla mít tvorba 
kvalitních pracovních míst pro mladé lidi 
v regionech, kde je ve srovnání 
s celoevropským průměrem evidována 
vysoká míra nezaměstnanosti mladých 
lidí.
1.7 Snižování chudoby a sociální 
začleňování
1.7.1 Prioritu by měly mít projekty, které 
spojují cíle a strategie zaměstnanosti 
a integrované metody aktivního 
začleňování, jako například projekty 
zaměřené na posílení mezigenerační 
solidarity na regionální a místní úrovni 
nebo projekty, které přímo přispívají 
k dosažení rovnosti žen a mužů a k 
aktivnímu začleňování zranitelných 
skupin, včetně chudých zaměstnaných 
osob.
1.8 Integrovaný přístup 
1.8.1 Integrovaný územní přístup je 
základním předpokladem účinné odpovědi 
na výzvy, jimž čelí členské státy a regiony. 
Tyto výzvy souvisejí s dopady: globalizace; 
environmentálních a energetických 
problémů; problémů spojených se 
stárnutím obyvatelstva a demografickými 
změnami; technologické transformace a 
inovačních požadavků; a nerovnosti 
příjmů a sociální segregace. Z komplexní 
povahy a provázanosti těchto problémů 
vyplývá, že uspět mohou jen řešení, která 
budou mít integrovanou, víceodvětvovou a 
mnohorozměrnou povahu.

1.8.2 V této souvislosti fondy SSR 
umožňují kombinovat přednosti různých 
fondů EU v rámci integrovaných souborů 
opatření sestavených tak, aby odpovídaly 
konkrétním místním a regionálním 
potřebám v rámci plnění záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020.
1.8.3 V nejvíce znevýhodněných oblastech 
lze problém sociálního vyloučení řešit 
úspěšně jen v rámci komplexních 
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programů financovány z několika 
různých zdrojů, které se budou souběžně 
zaměřovat na rozvoj lidských zdrojů i 
rozvoj sociální infrastruktury. Zásadní 
význam má proto zabezpečení součinnosti 
mezi ESF a EFRR.
1.8.4 Členské státy a regiony při vytváření 
koncepce svých strategií a programů, kdy 
hledají nejvhodnější možnosti intervencí 
na podporu strategie Evropa 2020, by 
měly věnovat zvláštní pozornost určujícím 
územním, strukturálním a 
institucionálním podmínkám, jako je 
propojenost daného regionu, bezbariérové 
prostředí, struktura zaměstnanosti a 
mobilita pracovních sil; vazby mezi 
městem a venkovem; místní provázanost 
jednotlivých odvětví; kulturní dědictví; 
stárnutí a demografické posuny atd.
1.8.5 Členské státy a regiony by měly 
provést analýzu toho, jaké jsou hlavní 
společenské výzvy, před nimiž stojí. 
V souvislosti s reakcí na tyto výzvu by 
měly mít na zřeteli rovněž otázku týkající 
se toho, jaké jsou jednotlivé aspekty 
životní úrovně jejich občanů, které chtějí 
prostřednictvím své politiky ovlivnit a 
zlepšit, a jaká má být v konkrétním 
kontextu daného členského státu či 
regionu koncepce a realizace této politiky.
1.8.6 V rámci podpory dobře fungujících 
opatření, která budou odpovídat 
konkrétním regionálním potřebám, by 
měly členské státy a regiony dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k vytváření 
koncepce politiky a její realizaci. Metoda 
integrovaného územního přístupu by se 
měla stát hlavním nástrojem dosahování 
vyváženého udržitelného rozvoje s tím, že 
bude umožňovat podporu zaměstnanosti, 
sociálního začlenění a prosperity a bude 
se při zohlednění příslušných 
kontextuálních aspektů zaměřovat na 
následující ústřední prvky:
a) zhodnocení rozvojového potenciálu a 
kapacity regionu s ohledem na strategii 
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Evropa 2020;
b) posouzení rozvojových výzev strategie 
Evropa 2020 a nedostatků, s nimiž se 
musí dotyčný region vyrovnávat, a rovněž 
jeho schopnost je řešit;
c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro navrhování a realizaci 
politiky, v souladu se zásadou 
subsidiarity;
d) kombinaci jedné nebo více doplňkových 
investičních priorit z okruhu různých 
tematických cílů v rámci jedné prioritní 
osy nebo v rámci jednoho programu;
e) přípravu víceúrovňových správních 
opatření nutných k zajištění účinné 
realizace politiky;
f) volbu vhodných ukazatelů pro výstupy a 
výsledky, které mají být použity pro 
monitorování a hodnocení politiky.
2. Součinnost a koordinace fondů SSR 
s nástroji dalších politik Unie
2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení optimálních 
výsledků pro udržitelný růst a rozvoj 
v daném místě je důležitá koordinace 
všech politik Unie a s nimi souvisejících 
nástrojů, které plní určitou úlohu v rámci 
vytváření hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosahování vyváženějšího 
územního rozvoje v Unii. Odrazem toho 
by měla být také lepší koordinace mezi 
rozpočtem Unie a rozpočty členských států 
na celostátní nebo nižší úrovni při 
financování společných politických 
priorit, jakož i lepší vertikální spolupráce 
mezi Unií a vnitrostátními a regionálními 
subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
automaticky neznamenají, že bude 
stanoveno jedno řešení vhodné pro 
všechny. V souvislosti s tím je nutné 
provést důkladnější analýzu dopadu 
politik Unie na regiony a soudržnost, aby 
byly podpořeny efektivně fungující 
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součinnosti a na evropské úrovni byly 
určeny a prosazovány nejvhodnější 
prostředky na podporu místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony by měly 
zajistit, aby intervence podporované 
z fondů SSR byly v programovací i 
prováděcí fázi slučitelné s cíli jiných 
politik Unie. Měly by proto usilovat o to, 
aby:
a) nacházely a využívaly doplňkovost mezi 
různými nástroji Unie na vnitrostátní a 
regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak i v průběhu provádění; 
b) optimalizovaly stávající struktury a 
v případě potřeby vytvářely nové, které 
usnadní strategické stanovení priorit pro 
jednotlivé nástroje, jakož i struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zamezily vynakládání paralelního úsilí na 
tytéž věci a určily oblasti, kde je potřebná 
dodatečná finanční podpora;
c) v plné míře využívaly možností 
kombinování podpory z různých nástrojů 
na podporu jednotlivých operací a úzce 
spolupracovaly se subjekty, které 
odpovídají za provádění dalších 
vnitrostátních nástrojů, s cílem poskytovat 
příjemcům jednotně koncipované a přímo 
dostupné možnosti financování.
2.2 Horizont 2020
2.2.1 Velmi důležité je posílit součinnosti 
a komplementarity mezi politikou 
soudržnosti a programem Horizont 2020, 
zároveň ovšem stanovit jasné hranice mezi 
oblastmi jejich intervencí.
2.2.2 Členské státy a regiony by měly 
především vyvinout celostátní nebo 
regionální strategii výzkumu a vývoje pro 
„inteligentní specializaci“ v souladu 
s národním programem reforem. Tyto 
strategie by měly být vyvinuty v těsné 
spolupráci mezi celostátními či 
regionálními řídícími orgány a orgány, 
jejichž činnost se přímo týká programu 
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Horizont 2020, ale rovněž za účasti 
zainteresovaných subjektů, jako jsou 
vysoké školy a instituce vyššího 
vzdělávání, místní průmysl a sociální 
partneři. Co se týče přístupnosti a 
bezbariérového prostředí a služeb, měly by 
být do realizace inovačních strategií 
odrážejících potřeby starších osob ve 
smyslu prosazování myšlenky 
„univerzálního designu“ pro všechny 
zapojeny i zainteresované subjekty 
zastupující osoby se zdravotním 
postižením. Tyto inovační strategie by 
měly zohledňovat opatření prováděná 
zdola ve směru k Horizontu 2020 i 
opatření prováděná shora od tohoto 
programu.
2.2.3 Zdola prováděná opatření zaměřená 
na přípravu regionálních subjektů 
působících v oblasti výzkumu a vývoje 
k zapojení do projektů programu 
Horizontu 2020 („cesta k excelenci“), 
budou rozvíjena na základě budování 
kapacit. Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy 
programu Horizont 2020 a řídícími 
orgány fondů SSR by měly být posíleny, 
především co se týče projektů programu 
Horizont 2020, které byly vybrány do 
užšího seznamu, ale pro nedostatek 
prostředků nebyly řádně financovány.
2.2.4 Shora prováděná opatření by měla 
poskytovat prostředky pro využívání a 
šíření výsledků výzkumu a vývoje, které 
přinese program Horizont 2020, 
v prostředí trhu a mohou zahrnovat: 
pilotní provozy a ukázková pracoviště, 
ověřování koncepce a financování raných 
fází, inkubační zařízení, aplikovaný 
výzkum, konkrétní možnosti přenosu 
průmyslových a technologických metod a 
podporu seskupení.
2.2.5 Vnitrostátním a regionálním 
orgánům by měla být poskytována 
společná podpora pro vytváření koncepce 
a provádění těchto inovačních strategií, 
která může zahrnovat: podporu při 
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hledání možností společného financování 
infrastruktury výzkumu a vývoje 
evropského zájmu, podporu mezinárodní 
spolupráce, metodickou podporu 
prováděnou formou vzájemného 
hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
a odbornou přípravu v různých regionech.
2.2.6 Členské státy a regiony by měly 
zvážit možnost následných dodatečných 
opatření, zaměřených na uvolnění jejich 
potenciálu ohledně excelence a inovací, a 
to takovým způsobem, aby tato opatření 
doplňovala a vytvářela součinnosti 
s programem Horizont 2020:
a) propojení nově vznikajících center
excelence a inovativních regionů v méně 
rozvinutých členských státech 
mezinárodními protějšky jinde v Evropě, 
které zaujímají vedoucí postavení;
b) vytváření vazeb s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků; a
d) podpora přístupu výzkumných 
pracovníků a inovátorů k mezinárodním 
sítím.
2.3 LIFE
2.3.1 Je-li to možné, měla by být 
využívána součinnost s nástroji politik 
Unie (nástroji finančními i nefinančními), 
které slouží zmírňování změny klimatu, 
ochraně životního prostředí a účinnému 
využívání zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k plnění cílů v oblasti 
udržitelného růstu prostřednictvím 
výraznějšího tematického zaměření a 
posílením zásady udržitelného rozvoje, 
tvoří součinnost uvedená v bodě 2.3.1 
nedílnou součást regulačního rámce 
fondů SSR.
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2.3.3 Mělo by se usilovat o vytváření 
součinnosti s programem LIFE, zvláště 
pak s integrovanými projekty v oblasti 
přírody (jako jsou ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadu, 
ovzduší, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se změně klimatu. 
Koordinace s rámcovým programem 
LIFE by měla být zajištěna 
prostřednictvím podpory projektů, které 
mají doplňkovou povahu, jakož 
i podporou využívání řešení, metod 
a přístupů ověřených v rámci rámcového 
programu LIFE.
2.3.4 Podporováno by mělo být 
posuzování vlivu na životní prostředí 
(EIA), posuzování dopadu na udržitelný 
rozvoj (SIA), strategické posuzování vlivů 
na životní prostředí (SEA) a další 
příslušné nástroje, zvláště pak nástroje 
zaměřující se na kvalitu a rozsah 
bezbariérového prostředí a služeb, aby 
byla zohledňována ztráta biologické 
rozmanitosti a účinky změny klimatu na 
územní plánování (včetně 
makroregionálních strategií) a 
rozhodování na regionální a místní 
úrovni.
2.3.5 Členské státy a regiony by měly 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a přijetí vylepšených 
technologií, s jejichž pomocí bude možné 
vytvořit ekologičtější hospodářství.
2.3.6 Budování kapacit je nezbytným 
předpokladem provádění těchto činností a 
mělo by vést ke zvyšování potenciálů a 
rozvoji dovedností jak na straně místních 
a regionálních orgánů, tak i na straně 
partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální výzvy neznají správní 
hranice, má mimořádný význam 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v oblasti ochrany biologické 
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rozmanitosti a přírodních zdrojů bez 
ohledu na hranice regionů. Lepší 
využívání možností územní spolupráce a 
výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů by významnou 
měrou přispělo k plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu.
2.3.8 Mimoto by financování z fondů SSR 
mělo být koordinováno s podporou 
poskytovanou z prostředků programu 
NER 300, který využívá příjmů 
pocházejících z dražeb povolenek v rámci 
systému obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů v Unii (ETS).
2.4 Program pro sociální změny a inovace
2.4.1 Součinnost mezi fondy SSR a 
programem Evropské unie pro sociální 
změny a inovace by měla být zvýšena tak, 
aby více přispívala k provádění strategie 
Evropa 2020, jejích hlavních cílů, 
stěžejních iniciativ, integrovaných 
hlavních směrů a iniciativy „Příležitosti 
pro mladé“ poskytováním finanční 
podpory s cílem prosazovat udržitelnou 
zaměstnanost na vysoce kvalitní úrovni, 
zaručení přiměřené a důstojné sociální 
ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a 
chudobě a zlepšování pracovních 
podmínek a situace mladých lidí, pokud 
jde o jejich zaměstnání a vzdělávání.
2.4.2 Zejména by členské státy měly této 
příležitosti využít k provádění opatření 
v rámci těchto fondů, především ESF, 
která by měla být v souladu s činnostmi 
prováděnými v rámci programu pro 
sociální změny a inovace a doplňovat je, a 
také opatření v oblastech, jako je sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
rovné příležitosti, vzdělávání, odborná 
příprava, práva a dobré životní podmínky 
dětí, politika mládeže, přistěhovalecká 
politika, výzkum a vývoj, podnikání, 
zdraví, pracovní podmínky, rozšiřování a 
vnější vztahy a obecná hospodářská 
politika.
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2.4.3 V příhraničních regionech jsou 
přeshraniční partnerství EURES 
důležitým nástrojem při vytváření 
skutečného evropského trhu práce. 
Přeshraniční partnerství EURES by proto 
měla být nadále podporována 
horizontálními činnostmi Unie, které by 
mohly být doplňovány vnitrostátními 
zdroji nebo ESF.
2.4.4 Členské státy by měly koordinovat 
odpovídající opatření v rámci fondů SSR, 
zejména pokud jde o ESF a EFRR, 
s opatřeními zaměřenými na 
mikrofinancování a sociální podnikání 
v rámci programu pro sociální změny a 
inovace, jejichž cílem je rozšířit přístup k 
mikrofinancování a zlepšit jeho 
dostupnost pro ohrožené osoby, které 
hodlají založit nebo dále rozvíjet vlastní
mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale jsou v nevýhodné 
pozici z hlediska přístupu na tradiční 
úvěrový trh, stejně jako pro mikropodniky, 
zejména v sociální ekonomice, a pro 
mikropodniky, které zaměstnávají osoby 
nejvíce vzdálené trhu práce, a také 
s opatřeními zaměřenými na podporu 
rozvoje sociálních podniků.  
2.4.5 Osa týkající se iniciativy „Mládež“,  
jež byla přijata z podnětu Evropského 
parlamentu a je součástí programu pro 
sociální změny a inovace, podporuje 
opatření zaměřená na osoby mladší 25 let, 
včetně opatření proti předčasnému 
ukončování školní docházky, a to zejména 
formou opětovného začlenění do odborné 
přípravy; opatření zaměřená na rozvoj 
dovedností, jež jsou relevantní pro trh 
práce, s cílem více sblížit oblast 
zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravy; opatření zaměřená na podporu 
přístupu na trh práce prostřednictvím 
získání prvního zaměstnání a praktické 
přípravy na pracovišti; a opatření 
zaměřená na zlepšení kvality stáží a 
odborné přípravy učňů. V zájmu posílení 
úsilí v rámci programu pro sociální změny 
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a inovace by členské státy a regiony měly 
vypracovat odpovídající opatření 
v programech podporovaných z fondů 
SSR.
2.5 ERASMUS pro všechny
2.5.1 Měla by se zajistit součinnost fondů 
SSR a programu „Erasmus pro všechny“, 
aby se maximalizovala účinnost 
vyvinutých nástrojů a sociální a 
hospodářský dopad investic do lidí. Tyto 
synchronizované investice přinesou 
značný prospěch jak jednotlivcům, tak i 
společnosti jako celku, protože přispějí k 
růstu a prosperitě, poskytnou lepší 
mezikulturní porozumění, umožní přístup 
k široké škále formálních i neformálních 
vzdělávacích a školicích akcí – se  
zvláštním zřetelem k výuce jazyků, včetně 
výuky znakového jazyka – a podnítí 
iniciativy mládeže a občanské aktivity 
zaměřené na všechny generace. Program 
„Erasmus pro všechny“ podporuje 
především nadnárodní projekty, zatímco 
politika soudržnosti má výraznější 
regionální a vnitrostátní rozměr. Členské 
státy a regiony se vyzývají, aby vyzkoušely 
nástroje a metody vyplývající 
z nadnárodní spolupráce prostřednictvím 
programu „Erasmus pro všechny“ a poté 
je provedly na svých územích 
prostřednictvím fondů SSR.
2.5.2 Komise a členské státy by měly 
zajistit účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ stanovením jasného rozdílu 
mezi jednotlivými typy podporovaných 
investic a cílových skupin, zvláště pak 
s ohledem na skupiny zranitelných 
obyvatel. Program „Erasmus pro 
všechny“ zaměří svou podporu na 
nadnárodní projekty, včetně bezbariérové 
mobility studentů, mládeže a pracovníků, 
bez ohledu na jejich zdravotní postižení; 
strategických partnerství mezi 
organizacemi, zúčastněnými stranami a 
institucemi v celé Evropě a opatření 
podporujících vytváření koncepce a 
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provádění politik. Hlavními prioritními 
cíli investic v oblasti politiky soudržnosti 
budou: vzdělání, odborná příprava pro trh 
práce, osoby se zdravotním postižením a 
mobilita dospělých studentů.
2.5.3 Výraznějších výsledků bude dále 
dosaženo podporou komplementarity 
financování mobility a financování 
aktivit, které povedou k širokému 
uplatňování osvědčených postupů a 
inovativních projektů, které budou v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
vybrány na úrovni Unie. K této koordinaci 
mohou přispět vnitrostátní agentury 
zřízené v rámci tohoto programu.
2.6 Nástroj pro propojení Evropy (CEF), 
transevropské sítě (TEN) a 
telekomunikační sítě
2.6.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty by mělo plánování 
EFRR, Fondu soudržnosti, 
transevropských sítí a nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) probíhat v těsné 
spolupráci, aby bylo zajištěno optimální 
propojení různých typů infrastruktury 
(dopravní, energetické a telekomunikační) 
na místní, regionální a vnitrostátní úrovni 
i v rámci celé Unie. U projektů, které mají 
celoevropský rozměr nebo se týkají 
jednotného trhu, zejména jedná-li se o 
prioritní dopravní, energetické a digitální 
sítě, by měl být zajištěn maximální pákový 
efekt. 
2.6.2 S ohledem na potřebu uceleného 
plánování vnitrostátních infrastruktur, 
které bude brát ohled na vytváření 
přeshraničních spojení v Unii i vytváření 
spojení mezi regiony uvnitř jednoho 
členského státu, by měly plány vycházet 
z reálné a předpokládané dopravní 
poptávky a určit chybějící spoje a úseky 
s nízkou kapacitou. Investice do 
regionální propojenosti s celkovou sítí a 
s hlavní transevropskou sítí dopravní 
infrastruktury (TEN-T) by měly zajistit, 
aby městské a venkovské oblasti mohly ve 
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svůj prospěch využívat příležitostí, které 
tyto hlavní sítě vytvářejí.
2.6.3 Upřednostňování investic, které mají 
dopady i za hranicemi určitého členského 
státu, by mělo být koordinováno 
s plánováním TEN-T tak, aby investice do 
dopravní infrastruktury, které pocházejí 
z EFRR a z Fondu soudržnosti, byly 
v plném souladu s hlavními směry TEN-T, 
které vymezují dopravní priority Unie, 
mj.: přístupnost pro starší osoby, osoby se 
sníženou schopností pohybu a cestující se 
zdravotním postižením, řešení problémů 
spojených se změnou klimatu, budoucí 
rozvoj integrované sítě TEN-T a koncepce 
koridorů pro více druhů dopravy.
2.6.4 Bílá kniha Komise o dopravě 
předkládá vizi konkurenceschopného a 
nákladově efektivního dopravního 
systému s důrazem na to, že v odvětví 
dopravy musí dojít k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů. Pro fondy SSR 
to znamená orientaci na udržitelný způsob 
dopravy a investice do oblastí, které 
nabízejí největší evropskou přidanou 
hodnotu, jakou jsou například 
transevropské sítě (TEN). Jakmile bude 
stanoveno, o jaké investice se bude jednat, 
měla by jim být přidělena priorita 
s ohledem na jejich přínos k přístupnosti a 
bezbariérové mobilitě, udržitelnosti, 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jednotnému evropskému dopravnímu 
prostoru.
2.6.5 Členské státy a regiony by měly své 
investice zaměřit na budování nové 
infrastruktury a prostřednictvím rozsáhlé 
modernizace na zvyšování kapacity 
stávající infrastruktury.
2.6.6 V oblasti námořní dopravy by měl 
být zajištěn rozvoj přístavů jako účinně 
fungujících vstupních a výstupních míst, 
plně propojených s pozemní 
infrastrukturou. Přednost by měla být 
dána projektům týkajícím se vstupu do
přístavů a spojení s vnitrozemím. Rozvoj 



AD\908400CS.doc 105/120 PE486.190v02-00

CS

vnitrozemských vodních cest by měl posílit 
jejich přínos k udržitelným evropským 
sítím nákladní dopravy.
2.6.7 Je třeba usilovat zejména o 
doplňkovost mezi investicemi do 
infrastruktury, které pocházejí z 
prostředků EFRR a Fondu soudržnosti 
(FS), u nichž se uplatňuje společné řízení, 
a investicemi prováděným v rámci 
nástroje pro propojení Evropy (CEF), 
který je přímo řízeným nástrojem, u něhož 
se projekty vybírají podle pravidel 
hospodářské soutěže. CEF bude 
financovat projekty, které se týkají hlavní 
sítě (strategicky nejvýznamnějších částí 
celkové sítě), mají nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotu a z hlediska realizace 
by měly mít v rámci sítě TEN-T nejširší 
záběr: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní místa s nedostatečnou kapacitou a 
multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které odstraňují místa 
s nedostatečnou propustností v 
dopravních sítích prostřednictvím podpory 
infrastruktury TEN-T, a to jak u hlavní, 
tak u globální sítě. 
2.6.8 Fondy SSR budou rovněž pomáhat 
místním a regionálním infrastrukturám s 
jejich propojením s prioritními sítěmi 
Unie v oblasti energetiky a 
telekomunikací.
2.6.9 CEF má ve vztahu k Fondu 
soudržnosti a strukturálním fondům 
komplementární úlohu, protože přispívá 
k dosažení cílů v oblasti rozvoje 
regionální a místní infrastruktury s cílem 
vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro 
funkční a integrovaný jednotný trh a pro 
sociální a územní soudržnost.
2.7 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
(ENPI) a Evropský rozvojový fond (ERF)
2.7.1 Mělo by se usilovat o zvyšování 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti s cílem zlepšit 
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efektivitu plnění komplexních politických 
cílů Unie. Různé možnosti součinnosti a 
doplňkovosti by se měly rozvíjet především 
mezi Evropským rozvojovým fondem, 
nástrojem předvstupní pomoci a 
nástrojem sousedství.
2.7.2 Mělo by se těžit z propracovanější 
územní integrace a z součinnosti mezi 
aktivitami územní spolupráce, které 
probíhají v rámci politiky soudržnosti, a 
evropským nástrojem sousedství. Největší 
potenciál z hlediska vytváření 
komplementarit mezi těmito nástroji mají 
aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce. 
Členské státy a regiony by proto měly 
zajistit, aby probíhající činnosti byly 
zapojeny do nově vytvořených evropských 
seskupení pro územní spolupráci, 
s důrazem na budování kapacit 
nevládních organizací, především 
organizací zastřešujících, a umožnit jim 
tak přístup k fondům, koordinaci a 
výměnu osvědčených postupů.
3. Mechanismy koordinace mezi fondy 
SSR 
3.1 Členské státy a regiony by měly 
zajistit, aby intervence financované 
z fondů SSR vytvářely součinnost a aby 
jejich zjednodušení vedlo v daném místě 
ke snížení administrativních nákladů a 
administrativní zátěže.
3.2 Orgány veřejné správy a řídící orgány, 
které odpovídají za čerpání fondů SSR, 
musí navzájem úzce spolupracovat na 
přípravě, provádění, monitorování a 
hodnocení smlouvy o partnerství a 
programů. Zejména by měly:
a) určit oblasti intervencí, u nichž lze 
fondy SSR doplňkově kombinovat za 
účelem dosažení jednoho nebo více 
tematických cílů stanovených v tomto 
nařízení;
b) prosazovat, aby řídící orgány, které 
odpovídají za jeden z fondů SSR, 
zapojovaly jiné řídící orgány a příslušné 
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orgány veřejné správy do vytváření 
systémů podpory, které zajistí součinnost, 
zabrání překrývání činností a podpoří 
přístup využívající k financování více 
fondů;
c) vytvořit společné monitorovací výbory 
pro programy provádějící fondy SSR a
zřídit jiné společné řídící a kontrolní 
mechanismy pro usnadnění koordinace 
mezi orgány odpovědnými za čerpání 
fondů SSR;
d) využívat společná řešení elektronické 
správy zaměřená na žadatele a příjemce 
podpory a jednotná kontaktní místa 
(„one-stop shops“) pro poradenství 
ohledně možností podpory dostupné 
prostřednictvím jednotlivých fondů SSR;
e) zajistit přístup k těmto fondům pro malé 
a střední podniky.
3.3 Měl by být zaveden evropský 
monitorovací systém, který by monitoroval 
čerpání fondů SSR a pokroky dosažené 
v rámci plnění cílů strategie Evropa 2020, 
přičemž musí být zajištěna účast partnerů 
ve smyslu článku 5.
4. Priority územní koordinace 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)
4.1 Značný potenciál regionálního 
rozvoje, tvorby pracovních míst a 
soudržnosti představuje spolupráce, která 
překračuje správní hranice a snaží se 
překonávat přirozené hranice. Spolupráce 
založená na společné potřebě v rámci 
určitého sdíleného území patří často k těm 
nejefektivnějším. 
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází 
z pochopení skutečnosti, že mnohé 
problémy se šíří bez ohledu na správní 
hranice. Účinná reakce vyžaduje společný 
postup založený na spolupráci a sdílení 
poznatků na příslušné územní úrovni. 
4.3 Potenciál, který v sobě skrývají 
pohraniční regiony, lze dále uvolnit za 



PE486.190v02-00 108/120 AD\908400CS.doc

CS

pomoci místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily podmínky umožňující 
organizovaným způsobem zapojovat 
zainteresované subjekty do společných 
činností na příslušné územní úrovni. Díky 
těmto strategiím nyní panuje větší 
pochopení pro nutnost spolupráce při 
zvládání problémů, které členské státy 
nemohou řešit samy, jako je například 
vyčištění Baltského moře či Dunaje. 
Makroregionální strategie a další formy 
územní spolupráce mohou čerpat podporu 
z EFRR i ESF a v rámci programů by 
měly být stanoveny konkrétní podmínky 
pro podporu makroregionálních strategií.
4.5 Překonávání překážek musí být 
součástí programování fondů SSR – cíle 
stávajících makroregionálních strategií by 
se měly promítnout do analýzy potřeb a 
stanovení cílů pro příslušné operační 
programy, a to již od fáze plánování. Tyto 
strategie nebudou sloužit svému účelu, 
dokud nebudou cíle makroregionální 
strategie součástí strategického plánování 
v rámci programů politiky soudržnosti v 
příslušných regionech a členských 
státech. 
4.6 Členské státy a regiony by měly 
současně zajistit, aby programy územní 
spolupráce účinným způsobem přispívaly 
k plnění cílů strategie Evropa 2020. 
Členské státy a regiony tak mohou 
podpořit spolupráci a otestovat, v rámci 
pilotních projektů vyzkoušet a následně i 
zavést nová řešení, přičemž musí zajistit, 
aby byla navázána spolupráce na podporu 
širších politických cílů. V případě potřeby 
by se měla územní spolupráce využít 
k tomu, aby se na řešení společných 
problémů podíleli tvůrci politik 
z příslušných sousedních zemí.
4.7 Členské státy a regiony by měly 
pohlížet na programy územní spolupráce 
především jako na užitečné nástroje 
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umožňující překonávat překážky v oblasti 
spolupráce, jež zpětně podpoří plnění 
vnitrostátních a regionálních politických 
cílů s dopadem přesahujícím 
programovou oblast.

Pozměňovací návrh 213

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonnostní rámec se skládá z milníků 
stanovených pro každou prioritu na roky 
2016 a 2018 a cílů stanovených pro rok 
2022. Milníky a cíle se předkládají ve 
formátu stanoveném v tabulce 1.

1. Výkonnostní rámec se skládá z milníků 
stanovených pro každou prioritu na dva
konkrétní roky programového období 
předcházející rokům přezkumu 
výkonnosti, na nichž se dohodnou členský 
stát a Komise, a cílů stanovených pro rok 
2022. Milníky a cíle se předkládají ve 
formátu stanoveném v tabulce 1.

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Milníky jsou průběžné cíle pro dosažení 
specifického cíle priority, které vyjadřují 
zamýšlený pokrok při plnění cílů 
stanovených pro konec období. Mezi 
milníky stanovené pro rok 2016 patří 
finanční ukazatele a ukazatele výstupů. 
Mezi milníky stanovené pro rok 2018 patří 
finanční ukazatele, ukazatele výstupů a 
případně ukazatele výsledků. Milníky lze 
rovněž stanovit pro klíčové kroky 
provádění.

2. Milníky jsou průběžné cíle pro dosažení 
specifického cíle priority, které vyjadřují 
zamýšlený pokrok při plnění cílů 
stanovených pro konec období. Mezi 
milníky stanovené pro rok předcházející 
roku prvního přezkumu výkonnosti patří 
finanční ukazatele a ukazatele výstupů. 
Mezi milníky stanovené pro rok 
předcházející roku druhého přezkumu 
výkonnosti patří finanční ukazatele a 
ukazatele výstupů. Milníky lze rovněž 
stanovit pro klíčové kroky provádění.

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – odrážka 1 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– náročné, ale realistické z hlediska 
konkrétní situace v daném členském státě, 
povahy intervencí a zdrojů vyhrazených 
pro dotčenou prioritu;

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Milníky a cíle lze na žádost členského 
státu upravit postupem podle článku 26.

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.1 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– individualizované služby a aktivní a 
preventivní opatření na trhu práce v raném 
stadiu, které jsou přístupné pro všechny 
uchazeče o zaměstnání,

– individualizované služby a aktivní a 
preventivní opatření na trhu práce v raném 
stadiu, které jsou přístupné pro všechny 
uchazeče o zaměstnání, včetně osob z 
marginalizovaných komunit,

Pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.1 – sloupec 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě 
se zaměstnavateli a vzdělávacími 
institucemi.

– Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě 
se zaměstnavateli a vzdělávacími 
institucemi, a to i napříč těmito sektory.

Pozměňovací návrh 219
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Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.2 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření zaměřená na informovanost a 
zvyšování povědomí na úrovni 
středoškolského vzdělávání,

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.2 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poradenství a příprava zakládání nových 
podniků,

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.3 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– individualizované služby a aktivní a 
preventivní opatření na trhu práce v raném 
stadiu, které jsou přístupné pro všechny 
uchazeče o zaměstnání,

– individualizované služby a aktivní a 
preventivní opatření na trhu práce v raném 
stadiu, které jsou přístupné pro všechny 
uchazeče o zaměstnání, včetně osob z 
marginalizovaných komunit,

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – bod 8.4 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka  2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– členský stát uplatňuje opatření k podpoře 
aktivního stárnutí a k omezení 

– členský stát uplatňuje opatření k podpoře 
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předčasných odchodů do důchodu. aktivního stárnutí.

Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – bod 9.1 – sloupec 3 – odrážka 2 –
pododrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– věnuje zvláštní pozornost zvláštním 
potřebám skupin, u nichž je vyšší riziko 
předčasného ukončení školní docházky, a 
to i formou prevence předčasného 
ukončování školní docházky, přičemž 
může využívat kvalitních a rozmanitých 
programů předškolního rozvoje, iniciativ v 
oblasti domácího a komunitního učení a 
bezplatných služeb péče o dítě;

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – bod 9.1 – sloupec 3 – odrážka 2 –
pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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, včetně kulturní, 
umělecké a sportovní oblasti, které jsou 
důležité pro řešení problematiky 
předčasného ukončování školní docházky.

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – bod 9.2 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 
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nedostatečně zastoupenými skupinami, nedostatečně zastoupenými skupinami, se 
zvláštním ohledem na nejzranitelnější 
skupiny,

Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – bod 9.3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Tematické 
cíle

Předběžná podmínka Kritéria splnění

Pozměňovací návrh

Tematické 
cíle

Předběžná podmínka Kritéria splnění

– uznání odborného vzdělávání a odborné 
přípravy jako hybatele udržitelného 
rozvoje a růstu podporujícího začlenění;
– opatření ke zlepšení kvality a účinnosti 
počáteční a návazné odborné přípravy;

9.3a Odborné vzdělávání 
a odborná příprava –
Existence vnitrostátních 
nebo regionálních 
strategií pro moderní 
odborné vzdělávání a 
odbornou přípravu. – opatření k podpoře odborného 

vzdělávání a odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.1 – sloupec 3 – odrážka 
1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je v souladu s vnitrostátním cílem
týkajícím se boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v 
národním plánu reforem), který zahrnuje 
rozšíření pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné skupiny,

– stanoví konkrétní návrhy a opatření 
veřejné politiky, jež jsou koncipovány tak, 
aby přispívaly k dosažení vnitrostátního 
cíle týkajícího se boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v 
národním plánu reforem a ve zprávách o 



PE486.190v02-00 114/120 AD\908400CS.doc

CS

vnitrostátní sociální situaci), který 
zahrnuje rozšíření kvalitních pracovních 
příležitostí pro znevýhodněné skupiny,

Pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.1 – sloupec 3 – odrážka 
1 – pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ukazuje, že na koncipování aktivního 
začleňování se podílejí sociální partneři 
a zainteresované strany,

– ukazuje, že na všech fázích 
(programování, provádění a hodnocení) 
vnitrostátních strategií boje proti chudobě 
a všech strategií aktivního začleňování se 
podílejí sociální partneři a zainteresované 
strany,

Pozměňovací návrh 229

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.1 – sloupec 3 – odrážka 
1 – pododrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zahrnuje komplexní přístup k řešení 
problému dětské chudoby a na podporu 
dobrých životních podmínek dětí.

Pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.1 – sloupec 3 – odrážka 
2 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– určuje splnitelné vnitrostátní cíle 
integrace Romů při překonávání rozdílů 
oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly 
přinejmenším řešit čtyři záměry EU pro 
integraci Romů týkající se přístupu ke 
vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, 

– určuje splnitelné vnitrostátní cíle 
integrace Romů při překonávání rozdílů 
oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly 
přinejmenším řešit čtyři záměry EU pro 
integraci Romů týkající se přístupu ke 
vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, 
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sociálnímu zabezpečení a bydlení, sociálnímu zabezpečení a bydlení a 
odrážející se v opatřeních veřejné politiky,

Pozměňovací návrh 231

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.1 – sloupec 3 – odrážka 
2 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je v souladu s národním programem 
reforem,

– je v souladu s národním programem 
reforem a zprávami o vnitrostátní sociální 
situaci,

Pozměňovací návrh 232

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.2 – sloupec 3 – odrážka 
1 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obsahuje systém monitorování a 
hodnocení.

– obsahuje systém monitorování a 
hodnocení s odpovídajícími rozpočtovými 
zdroji;

Pozměňovací návrh 233

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – bod 10.2 – sloupec 3 – odrážka 
1 – pododrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajišťuje, aby plánování, provádění, 
monitorování a hodnocení opatření a 
programů zohledňovalo perspektivy 
komunit a občanské společnosti, jakož i 
regionálních a místních orgánů.
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Pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy

11. Posilování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy a podpora 
budování kapacity zúčastněných stran

(podle čl. 14 odst. 11) (podle čl. 14 odst. 11)

Pozměňovací návrh 235

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Je vypracována a uplatňuje se strategie 
pro posílení účinnosti veřejné správy v 
členských státech, která zahrnuje:

– Je vypracována a uplatňuje se strategie 
pro posílení účinnosti regionální a místní
veřejné správy v členských státech, která 
zahrnuje:

Pozměňovací návrh 236

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zaměstnanost osob z marginalizovaných 
komunit ve veřejném sektoru,

Pozměňovací návrh 237

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka  6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategie efektivního uplatňování zásady 
partnerství, včetně finanční koncepce 
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budování dostatečných kapacit partnerů 
podle čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh 238

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování směrnice 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, a 
směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 
2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ.

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování směrnice 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, a 
směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 
2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ, a dalších 
mezinárodních antidiskriminačních 
závazků, jako je Úmluva OSN o právech 
osob se zdravotním postižením (článek 5).

Pozměňovací návrh 239

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategie odborné přípravy a šíření 
informací pro zaměstnance podílející se na 
provádění fondů,

– jmenování oddělení pro rovné 
příležitosti, které bude mít potřebnou 
kapacitu a pravomoc k zajištění rovných 
příležitostí, a strategie odborné přípravy a 
šíření informací pro zaměstnance podílející 
se na provádění fondů,

Pozměňovací návrh 240

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
3 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– mechanismy shromažďování 
rozlišených údajů o Romech, osobách se 
zdravotním postižením, ženách, mládeži a 
starších osobách a využívání těchto údajů 
při monitorování a hodnocení,

Pozměňovací návrh 241

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence strategie na podporu rovnosti žen 
a mužů a mechanismu, který zajistí její 
účinné provádění. 

Existence strategie na podporu rovnosti žen 
a mužů a mechanismu, který zajistí její 
účinné provádění prostřednictvím 
konkrétních opatření prosazujících 
hledisko rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 242

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 3 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– realizace opatření v souladu s článkem 9 
Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a 
odstraňování překážek a bariér bránících 
osobám se zdravotním postižením 
v přístupu,

– realizace opatření v souladu s článkem 9 
Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a 
odstraňování překážek a bariér bránících 
osobám se zdravotním postižením v 
přístupu ke všem oblastem života, včetně 
infrastruktury, služeb a zboží,

Pozměňovací návrh 243

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 3 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– institucionálních opatření pro provádění a 
kontrolu provádění Úmluvy OSN v 
souladu s článkem 33 Úmluvy,

– institucionálních opatření pro provádění a 
kontrolu provádění Úmluvy OSN v 
souladu s článkem 33 Úmluvy a pro 
zapojení organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením do vytváření 
koncepce a provádění těchto opatření,

Pozměňovací návrh 244

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 3 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zapojení organizací zastupujících osoby 
se zdravotním postižením do vytváření 
koncepce a provádění těchto opatření,
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