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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 Evropa vyrostla v ekonomického obra, prvořadým 
cílem co nejspravedlivější a co nejudržitelnější řešení nerovností vyplývajících z historických, 
ekonomických a společenských rozdílů, jemná a harmonická „matérie“ solidarity však stále 
chybí. 

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 a 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, vychází z více než půl století staré myšlenky, která nese zástavu míru a rozvoje a která 
se zrodila ze společenské solidarity a později i ze stále sílící myšlenky soudržnosti. To dalo 
vzniknout i principu, který se stal jedním z nejdůležitějších a zároveň jedním 
z nejpřitažlivějších hybných momentů 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 jeden cent z kapes evropských 
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občanů, 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 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 přenesené pravomoci, které stanoví 
kodex chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
na základě svého národního programu 
reforem 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. 
Členské státy by měly zajistit, že partneři 
se zúčastní přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení smluv o 
partnerství a programů konzistentním 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud neexistuje konkrétní návrh kodexu chování, jsou důvody pro zavedení takového 
nástroje, jeho účel a povaha nejasné.
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Pozměňovací návrh 2
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, o boj 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Měl by být přijat společný strategický 
rámec, který převádí cíle Unie do 
klíčových činností jako doporučení 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.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení navrhovaná k začlenění do SSR by Evropský parlament a Rada měly přijímat 
řádným legislativním postupem.



PE486.190v01-00 6/42 PA\897903CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery a v dialogu s Komisí měl 
na základě svého národního programu 
reforem 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky 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 v příslušných případech 
investic. Splnění těchto předběžných 
podmínek by měla hodnotit Komise 
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství a programů, a to při řádném 
zohlednění předchozích zkušeností a 
situace v dotčeném členském státě. 
V případech, kdy nebudou předběžné 
podmínky splněny, by Komise měla mít 
pravomoc pozastavit platby dotčenému 
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programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019
by měla být naplánována a přidělena
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Pokud jde o programy Evropské 
územní spolupráce, pro ně by žádná 
výkonnostní rezerva existovat neměla, 
jelikož jsou velmi různorodé a mají 
nadnárodní charakter. V případech, kdy 
zásadním způsobem nejsou plněny milníky 
a cíle, by Komise měla mít možnost 
pozastavit platby programu nebo uplatnit 
na konci programového období finanční 
opravy, aby zajistila, že se prostředky 
z rozpočtu Unie neplýtvá nebo že nejsou 
využívány neúčinným způsobem.

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. 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 
v letech, na kterých se dohodnou členský 
stát a Komise. Na rok dohodnutý mezi 
členským státem a Komisí by měla být 
naplánována a přidělena výkonnostní 
rezerva, pokud bylo dosaženo milníků 
stanovených ve výkonnostním rámci. 
Pokud jde o programy Evropské územní 
spolupráce, pro ně by žádná výkonnostní 
rezerva existovat neměla, jelikož jsou 
velmi různorodé a mají nadnárodní 
charakter. V případech, kdy zásadním 
způsobem nejsou plněny milníky a cíle, by 
Komise měla mít možnost pozastavit 
platby programu nebo uplatnit na konci 
programového období finanční opravy, aby 
zajistila, že se prostředky z rozpočtu Unie 
neplýtvá nebo že nejsou využívány 
neúčinným způsobem. Komise by měla 
přihlédnout k veškerým změnám 
hospodářské a sociální situace, které by 
mohly dosažení milníků nebo cílů ovlivnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí, s přihlédnutím 
k jejímu národnímu programu reforem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
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.

(58) Za účelem silnějšího zaměření na 
výsledky a dosahování záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020 by se 0,1 procenta
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými, přechodovými a 
více rozvinutými regiony s výjimkou řádně 
odůvodněných okolností souvisejících se 
splněním jednoho nebo více tematických 
cílů, přičemž takový výjimečný příděl by 
neměl přesáhnout 6 % z celkových 
prostředků určených pro dotyčnou 
kategorii regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit (88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
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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. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni.

určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o dodatečná 
pravidla pro přidělování výkonnostní 
rezervy, 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 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
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 vzájemně 
dohodnutých 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle a 

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle a 
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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;

záměry strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR, 
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření jako doporučení, která mají 
jednotlivé fondy SSR zohledňovat 
v souladu s investičními prioritami, a 
mechanismy pro zajištění soudržnosti a 
souladu programování fondů SSR 
s hospodářskými politikami a politikami 
zaměstnanosti členských států a Unie, 
kterými se provádí článek 174 Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Část 1 – 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, který 
s přihlédnutím k národnímu programu 
reforem daného státu 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) „předběžnou podmínkou“ se rozumí 
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konkrétně a přesně předem vymezený 
kritický faktor, který je nezbytným 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Část 2 – 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 na základě 
národních programů reforem 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Část 2 – 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 
celostátní, regionální a místní veřejné 
orgány a subjekty, které jsou činné na
různých úrovních správy jako řídící 
orgány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Část 2 – 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 
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud neexistuje konkrétní návrh kodexu chování, jsou důvody pro zavedení takového 
nástroje, jeho účel a povaha nejasné.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde o 
spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti;

(d) 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Část 2 – 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.
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.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení navrhovaná k začlenění do společného strategického rámce by Evropský 
parlament a Rada měly přijímat řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Část 2 – 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 

(i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje 
s ohledem na tematické cíle a klíčová 
opatření jako doporučení, 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 
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odst. 4 Smlouvy; Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy, s přihlédnutím k národnímu 
programu reforem daného členského 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – odst. 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(v) hlavních prioritních oblastí pro 
spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti;

(v) hlavních prioritních oblastí pro 
spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti v souladu 
s prioritami členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Část 2 – 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Část 2 – 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 a nezaměstnaností 
nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo sociální vyloučení, se 
zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním 
postižením a marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně orientační výše 
přídělu finančních prostředků pro každý 
příslušný fond SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Část 2 – 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 
příslušných předběžných podmínek a 
opatření, jež je nutno přijmout na celostátní 
a regionální úrovni, a harmonogramu jejich 
provádění, pokud nejsou předběžné 
podmínky splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Část 2 – 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 

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
prvků smlouvy o partnerství spadajících 
do působnosti čl. 14 písm. a) bodů iii) až 
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státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.

iv) a vi) až 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na řešení 
problémů uvedených v doporučeních pro
jednotlivé země 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 a 
regionálních potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Část 2 – 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Část 2 – 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 v příslušných 
případech investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Částka ve výši 0,1 % ze zdrojů přidělených 
každému 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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Or. en

Odůvodnění

Navrhované ustanovení vyvolává závažné obavy, pokud jde o jeho účinky v celkovém rámci 
pro fondy SSR, pravomoci Komise i míru správní zátěže členských států.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Část 2 – 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, a to v letech, na 
kterých se dohodnou členský stát a 
Komise. Způsob stanovení výkonnostního 
rámce je uveden v příloze I.

Or. en

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 35
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 20 – odst. 2

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 

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 
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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.

zohlední mimo jiné vnější podmínky a 
změny HDP Evropské unie a dotčeného 
členského státu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Část 2 – 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 
provedeného 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Část 2 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Makroekonomické podmínky Pomoc členským státům s rozpočtovými 
obtížemi

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Část 2 – článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Část 2 – 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, 
předkládají programy členské státy 
souběžně se smlouvou o partnerství. Ke 
všem programům musí být připojeno 
předběžné hodnocení v souladu s článkem 
48.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Část 2 – 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 
zprávě o provádění.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2019 a závěrečná zpráva o 

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce druhého přezkumu výkonnosti a 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 45 – odst. 2

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ja) podpora pro budování kapacit 
sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti týkající se zapojení 
zástupců zranitelných skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Část 2 – 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 se zvláštním kódem účtu a znovu se 
použije ke stejnému účelu nebo v souladu 
s cíli programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Část 2 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Část 2 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Část 2 – 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 

(c) odečitatelná 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 
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infrastruktury. s poskytováním infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné zachovat stávající pravidla pro způsobilost DPH, aby se předešlo další 
rozpočtové zátěži a v důsledku toho i riziku značného poklesu využívání fondů členskými státy. 
Způsobilost neodečitatelné DPH je velmi důležitá zejména pro obce a regiony, zvláště ty méně 
rozvinuté, které by jinak mohly čelit ještě větším problémům než v současném období.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory 
z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na
úrovni priority, nebo 3 % podpory 
z EZFRV na úrovni programu;

(b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 15 % podpory 
z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na 
úrovni priority, nebo 5 % podpory 
z EZFRV na úrovni programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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:

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Část 2 – 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Část 3 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 45 % 
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 
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podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. en

Odůvodnění

Protože neexistují konkrétní údaje odůvodňující navrhované velké rozdíly mezi číselnými 
hodnotami s ohledem na rozdíly mezi členskými státy, měla by být přednostně zachována 
stávající flexibilita. Příděly do jednotlivých fondů by měly být dohodnuty ve smlouvě o 
partnerství na základě národního programu reforem a jiných příslušných programů a 
strategií členského státu.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Část 3 – 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.

6. Částka ve výši 0,1 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Část 3 – 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.

Or. en
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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 62
Návrh nařízení
Část 3 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Část 3 – 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 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

(iii) orientačního 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 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Část 3 – 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) orientačního určení oblastí, v nichž 
bude probíhat místní rozvoj se zapojením 
místních komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Část 3 – 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 příslušnou 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Část 3 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Část 3 – 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 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod ii a (nový)
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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;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Část 3 – 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 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) odstavce 2 prostřednictvím 
prováděcích aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Část 3 – 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 95 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 100 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Část 3 – 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Část 3 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Část 3 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Část 3 – 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 
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, 
případně včetně použitých finančních 
prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační strategie by měla být 
přístupná pro osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Část 3 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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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;

Or. en

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 82
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 124 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Část 3 – 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s odůvodněním změn článku 124 je třeba členským státům zajistit větší flexibilitu i 
ve věci rušení závazků. Kromě toho by měla být zajištěna lepší předvídatelnost jako základní 
zásada nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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 

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en


