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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské fondy politiky soudržnosti, společné zemědělské politiky a společné rybářské 
politiky představují významnou páku udržitelného rozvoje našich oblastí. Političtí a 
ekonomičtí aktéři a sdružení našich regionů potřebují tyto fondy více než kdy jindy, aby 
mohli uskutečňovat konkrétní a užitečné projekty ve prospěch evropských občanů, ale často 
i ve prospěch našeho životního prostředí.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond 
soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní 
a rybářský fond (EMFF) spadají do společného strategického rámce (SSR), který se zavádí 
tímto nařízením. 

Společná ustanovení fondů SSR musí plnit tři hlavní cíle:

(1) zaměřit využívání evropských fondů na nejzávažnější problémy, před nimiž Evropa stojí, 
s cílem dosáhnout konkrétních a viditelných výsledků (strategie Evropa 2020); 

(2) zjednodušit postupy žádostí o financování, aby tyto fondy byly pro případné příjemce 
skutečně „dostupné“;

(3) zajistit přísnou správu podpor, aby veřejné finanční prostředky pocházející z evropského 
rozpočtu byly co nejlépe využity.

V tomto ohledu navrhovatelka vítá kvalitu a ambicióznost legislativního návrhu předloženého 
Evropskou komisí. Přestože však sdílí jeho hlavní směry, je toho názoru, že je třeba začlenit 
do návrhu pozměňovací návrhy, zejména aby byl posílen pozitivní dopad na udržitelný rozvoj 
našich oblastí.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka pracovala v Touraine, ve svém regionu, který se nachází 
v srdci Francie, na provádění politiky soudržnosti, zná některá silná i slabá místa této politiky. 
Tato zkušenost z praxe, doplněná o zkušenost z Parlamentu z členství ve Výboru pro 
regionální rozvoj (2009–2011), ji přivádí k následující analýze:

(1) Úloha udržitelného rozvoje musí být posílena

Podle článku 8 tohoto návrhu nařízení je udržitelný rozvoj horizontálním cílem, který musí 
Komise a členské státy při provádění těchto politik podporovat. Tato koncepce musí být 
posílena o nezbytnost chránit biologickou rozmanitost a ekosystémy. K tematickým cílům je 
třeba připojit i tyto dva poslední pojmy. 

Při provádění článku 8 je třeba, aby vnitrostátní orgány pověřené ochranou životního 
prostředí vyjádřily své stanovisko ke každému návrhu operačních programů, který se 
předkládá ke schválení Evropské komisi.

(2) Tyto fondy musí být přístupnější, viditelnější a transparentnější 
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Zdá se, že fondy musí být přístupnější, viditelnější a transparentnější, aby mohly být řádně 
prováděny projekty v oblasti životního prostředí.

Dostupnost evropských fondů závisí z velké části na jejich zjednodušení. Proto je nutné, aby 
ustanovení tohoto nařízení byla jasná a snadno použitelná. K tomu je třeba upřesnit podmínky 
provádění „projektů vytvářejících příjmy“. Kontroly využívání fondů musí být ostatně 
přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům zjištěným při provádění. Zvýšení počtu 
kontrol, které jsou často nadbytečné, tak ztěžuje a zpomaluje postupy ke škodě příjemců. 
Nakonec je třeba upřesnit, že uplatňování systému elektronické výměny údajů (projekt „e-
soudržnost“) bude odpovědí jak na požadavek zjednodušení, tak na požadavek ochrany 
životního prostředí (snížení objemu dokumentů v papírové formě).

Zviditelnění fondů je třeba posílit pomocí definice komunikační strategie ve smlouvách 
o partnerství na jedné straně a vytvořením podrobných informačních internetových stránek na 
straně druhé. Tyto internetové stránky musí informovat na úrovni každého operačního 
programu o podmínkách využívání fondů SSR.

Transparentnost je třeba zlepšit tím, že se poslanci Evropského parlamentu, tedy od nynějška 
spoluzákonodárci, budou ve větší míře podílet na uplatňování fondů SSR.

Doporučení

Všechny tyto pozměňovací návrhy by měly umožnit lepší využívání a účinnost fondů SSR.
Využívání evropských fondů je již nyní často považováno za složité a navrhovatelka nechce 
překračovat rámec podrobných pozměňovacích návrhů uvedených v tomto návrhu stanoviska. 
Při rozšíření o jakékoli další opatření, pravidlo nebo cíl v oblasti životního prostředí by totiž 
tato politika mohla být ještě složitější.

Úkol poslanců Evropského parlamentu nekončí touto legislativní činností, byť je 
sebedůležitější. Navrhovatelka doporučuje, aby poslanci Evropského parlamentu byli 
důkladně zapojeni do uplatňování těchto opatření. Vyzývá je zejména, aby se účastnili 
následných schůzí výborů, které se po celých sedm let trvání programového období 2014 
až 2020 budou pořádat v evropských regionech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující změny:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zajistil správný a jednotný 
výklad jednotlivých ustanovení a aby se 
napomohlo právní jistotě pro členské státy 
a příjemce, je nutné vymezit určité pojmy, 
které jsou v tomto nařízení použity.

(6) Aby se zajistil správný a jednotný 
výklad jednotlivých ustanovení a aby se 
napomohlo právní jistotě pro členské státy 
a příjemce, je nutné vymezit určité pojmy, 
které jsou v tomto nařízení použity, 
a zjednodušit ustanovení použitelná pro 
fondy SSR.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci 
sdíleného řízení by měly být stanoveny 
podmínky umožňující Komisi vykonávat 
své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a rovněž by měly být 
vyjasněny oblasti odpovědnosti v rámci 
spolupráce členských států. Tyto podmínky 
by měly Komisi umožnit, aby získala 
ujištění, že členské státy využívají fondy 
SSR legálním a řádným způsobem 
a v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení ve smyslu nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (dále jen „finanční nařízení“). 
Členské státy a subjekty jimi jmenované 
pro tento účel by měly být odpovědné za 
provádění programů na příslušné územní 
úrovni v souladu s institucionálním, 
právním a finančním rámcem daného 
členského státu. Členské státy a subjekty 
jimi jmenované pro tento účel by měly být 
odpovědné za provádění programů na 
příslušné územní úrovni v souladu 

(8) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci 
sdíleného řízení by měly být stanoveny 
podmínky umožňující Komisi vykonávat 
své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a rovněž by měly být 
vyjasněny oblasti odpovědnosti v rámci 
spolupráce členských států. Tyto podmínky 
by měly Komisi umožnit, aby získala 
ujištění, že členské státy využívají fondy 
SSR legálním a řádným způsobem 
a v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení ve smyslu nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (dále jen „finanční nařízení“). 
Členské státy a subjekty jimi jmenované 
pro tento účel by měly být odpovědné za 
provádění programů na příslušné územní 
úrovni v souladu s institucionálním, 
právním a finančním rámcem daného 
členského státu. Členské státy a subjekty 
jimi jmenované pro tento účel by měly být 
odpovědné za provádění programů na 
příslušné územní úrovni v souladu 
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s institucionálním, právním a finančním 
rámcem daného členského státu. Tato 
ustanovení rovněž zajistí, aby se věnovala 
pozornost potřebě doplňkovosti a souladu
v souvislosti se zásahem Unie, 
přiměřenosti správních opatření a snížení 
administrativní zátěže příjemců prostředků 
z fondů SSR.

s institucionálním, právním a finančním 
rámcem daného členského státu. Tato 
ustanovení by měla zajistit doplňkovost
a soulad v souvislosti se zásahem Unie, 
přiměřenost správních opatření a snížení 
administrativní zátěže příjemců prostředků 
z fondů SSR.

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) Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh s cílem 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.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společný strategický rámec je základním prvkem, měl by být použit řádný 
legislativní postup. 

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 

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery a v dialogu s Komisí měl 
vypracovat smlouvu o partnerství. tato 



AD\911238CS.doc 7/31 PE487.721v03-00

CS

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.

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.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společný strategický rámec je základním prvkem, měl by být použit řádný 
legislativní postup.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem monitorování pokroku 
programů by se mělo každý rok konat 
přezkumné jednání mezi členským státem a 
Komisí. Členský stát a Komise by však
měly mít možnost se dohodnout, že toto 
jednání neuspořádají, aby se zabránilo 
zbytečné administrativní zátěži.

(30) Za účelem monitorování pokroku 
programů by se mělo každý rok konat
přezkumné jednání mezi členským státem, 
Evropským parlamentem a Komisí. Měly 
by však mít možnost se dohodnout, že toto 
jednání neuspořádají, aby se zabránilo 
zbytečné administrativní zátěži.

Odůvodnění

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost uplatňuje Evropský parlament postup 
spolurozhodování. Proto je nezbytné, aby byl plně zapojen do provádění těchto politik.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby bylo zajištěno účinné využívání 
zdrojů Unie a předešlo se nadměrnému 
financování operací vytvářejících příjmy, 
je nutno stanovit pravidla pro výpočet 
příspěvku z fondů SSR na operaci 
vytvářející příjmy.

(37) Aby bylo zajištěno účinné využívání 
zdrojů Unie, předešlo se nadměrnému 
financování operací vytvářejících příjmy 
a nekladly se překážky provádění 
užitečných projektů, je nutno stanovit 
odpovídající pravidla pro výpočet 
příspěvku z fondů SSR na operaci 
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vytvářející příjmy.

Odůvodnění

Složitost pravidel použitelných pro operace vytvářející příjmy může až příliš často zabránit 
uskutečnění užitečných projektů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy 
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 
zátěži pro členské státy, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou.

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy 
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 
zátěži pro členské státy a aby se chránilo 
životní prostředí, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že uplatňování systému elektronické výměny údajů (projekt „e-soudržnost“) 
bude odpovědí jak na požadavek zjednodušení, tak na požadavek ochrany životního prostředí 
(snížení objemu dokumentů v papírové formě).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, 
pokud jde o finanční kontrolu, měla by se 
v této oblasti prohloubit spolupráce mezi 
členskými státy a Komisí a měla by být 
stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby 
v souvislosti se svou strategií kontroly 
vnitrostátních systémů určila úroveň 

(79) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, 
pokud jde o finanční kontrolu, měla by se 
v této oblasti prohloubit spolupráce mezi 
členskými státy a Komisí a měla by být 
stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby 
v souvislosti se svou strategií přiměřené 
kontroly vnitrostátních systémů určila 
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ujištění, kterou by jí měly poskytovat 
vnitrostátní auditní subjekty.

úroveň ujištění, kterou by jí měly 
poskytovat vnitrostátní auditní subjekty.

Odůvodnění

Kontroly využívání fondů musí být přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům 
zjištěným při provádění. Zvýšení počtu kontrol, které jsou často nadbytečné, totiž ztěžuje 
a zpomaluje postupy ke škodě příjemců.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů. 
Zejména by se měl snížit počet 
provedených auditů, pokud celkové 
způsobilé výdaje na danou operaci 
nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by 
nicméně být možné provádět audity 
kdykoli, pokud existuje důkaz 
o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo –
v rámci auditního vzorku – po uzavření 
dokončené operace. Aby byla úroveň 
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, 
měla by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud je auditní 
orgán spolehlivý.

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů 
a zjištěným rizikům. Zejména by se měl 
snížit počet provedených auditů, pokud 
celkové způsobilé výdaje na danou operaci 
nepřesahují 200 000 EUR. Mělo by 
nicméně být možné provádět audity 
kdykoli, pokud existuje důkaz 
o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo –
v rámci auditního vzorku – po uzavření 
dokončené operace. Aby byla úroveň 
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, 
měla by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud je auditní 
orgán spolehlivý.

Odůvodnění

Kontroly využívání fondů musí být přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům 
zjištěným při provádění. Zvýšení počtu kontrol, které jsou často nadbytečné, totiž ztěžuje 
a zpomaluje postupy ke škodě příjemců.
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Pozměňovací návrh 10

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. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 

(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. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
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prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty současně, včas 
a vhodným způsobem předány 
Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společný strategický rámec je základním prvkem, měl by být použit řádný 
legislativní postup.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „inteligentní specializací“ se rozumí 
koncepce rozvoje politiky Evropské unie 
v oblasti výzkumu a vývoje a inovací; 
cílem inteligentní specializace je 
podporovat účinné a účelné vynakládání 
veřejných investic při využití součinnosti 
zemí a regionů, která posílí jejich 
inovační schopnosti; strategie inteligentní 
specializace je tvořena víceletým 
strategickým programem, jehož cílem je 
rozvinout funkční vnitrostátní nebo 
regionální systém výzkumu v oblasti 
inovací;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora z fondů SSR se provádí v úzké 
spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

3. Podpora z fondů SSR se poskytuje 
v úzké spolupráci mezi Komisí a 
členskými státy v souladu se zásadou
subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

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 na 
zjištěná rizika.

Odůvodnění

Kontroly využívání fondů musí být přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům 
zjištěným při provádění. Zvýšení počtu kontrol, které jsou často nadbytečné, totiž ztěžuje 
a zpomaluje postupy ke škodě příjemců.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami 
a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie.

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami 
a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie. Zvláštní 
pozornost a případně i zdroje by měly být 
věnovány oblastem, v nichž jiné fondy 
Unie výslovně stanoví integrovaný přístup, 
jako je společné financování 
integrovaných projektů v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Odůvodnění

Začleňování hledisek životního prostředí a klimatu do veškerého financování z prostředků EU 
je jedním z hlavních požadavků Evropského parlamentu v jeho usnesení o VFR. „Integrované 
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projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem této politiky. Mohou významně 
přispět k účinnému využívání fondů. Jejich cílem je podpora – spolu s dalšími fondy EU –
uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí, jako jsou plány 
nakládání s odpady nebo strategie v oblasti klimatu, jež mají velký potenciál vytvářet 
zaměstnanost a růst.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) hospodářští a sociální partneři; a (b) hospodářští a sociální partneři 
zastupující obecný zájem průmyslu či 
odvětví, zaměstnavatelů a zaměstnanců; a

Pozměňovací návrh 16

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 
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.

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 vést provádění dohod o 
partnerství a zjednodušit sdílení informací, 
zkušeností, výsledků a osvědčených 
postupů mezi členskými státy způsobem, 
který zajistí co největší transparentnost a 
přístup k informacím a účast na 
partnerství.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operace financované z fondů SSR musí 
být v souladu s platným právem Unie 

1. Operace financované z fondů SSR musí 
být v souladu s platným právem Unie 
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a jednotlivých členských států. a jednotlivých členských států a neměly by 
prostřednictvím své podpory strategických 
dlouhodobých investic ohrozit strategické 
a dlouhodobě soudržné uplatňování 
těchto právních předpisů.

Odůvodnění

Byly zjištěny případy, kdy fondy EU neporušily platné právo, avšak podporovaly velké 
investice, jež připoutaly země k infrastruktuře, což ztížilo dosažení cílů EU ve střednědobém 
horizontu. Podpora skládek je významným příkladem – není v souladu s hierarchií odpadů. 
Investice podporované ze strany EU by měly mnohem silnější dlouhodobý hospodářský, 
sociální a environmentální přínos, pokud by tyto cíle v oblasti strategické udržitelnosti byly 
zapojeny v rané fázi.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 
prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“.

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 
prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“.
To bude provedeno prostřednictvím 
integrace acquis v oblasti životního 
prostředí a ochrany biologické 
rozmanitosti, minimalizace budoucích 
vnějších nákladů na životní prostředí či 
veřejné zdraví a uplatňování zásady 
předběžné opatrnosti při podpoře opatření 
financovaných z těchto fondů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise při přípravě a 
provádění smluv o partnerství a programů 

Členské státy a Komise při přípravě a 
provádění smluv o partnerství a programů 
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zajistí podporu požadavků na ochranu 
životního prostředí, účinného využívání 
zdrojů, opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, 
odolnosti proti katastrofám a předcházení 
rizikům. Členské státy musí poskytovat 
informace o podpoře plnění cílů v oblasti 
změny klimatu s použitím metodologie 
přijaté Komisí. Komise přijme tuto 
metodologii prostřednictvím prováděcího 
aktu. Prováděcí akt se přijímá v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
143 odst. 3.

zajistí podporu požadavků na ochranu 
životního prostředí, účinného využívání 
zdrojů, ochrany biologické rozmanitosti 
a ekosystémů, opatření ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, odolnosti proti katastrofám 
a předcházení rizikům na základě 
ekosystémů. Členské státy musí poskytovat 
informace o podpoře plnění cílů v oblasti 
změny klimatu a životního prostředí, 
včetně biologické rozmanitosti a účinného 
využívání zdrojů, a s použitím metodologie 
přijaté Komisí. Tato metodologie bude 
rovněž v co nejširším rozsahu 
vyhodnocovat negativní dopady výdajů 
fondu SSR na cíle v oblasti změny klimatu 
a životního prostředí. Komise přijme tuto 
metodologii prostřednictvím prováděcího 
aktu. Prováděcí akt se přijímá v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
143 odst. 3.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;

(5) podpora přizpůsobení se změně klimatu 
vycházející z ekosystémů, předcházení 
rizikům a řízení rizik;

Pozměňovací návrh 21

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, biologické 
rozmanitosti a ekosystémů a podpora 
účinného využívání zdrojů;
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Odůvodnění

Koncepce udržitelného rozvoje je horizontálním cílem, který musí Komise a členské státy 
podporovat při provádění těchto politik. Tato koncepce musí být posílena o nezbytnost chránit 
biologickou rozmanitost a ekosystémy. K tematickým cílům je třeba připojit i tyto dva 
poslední pojmy.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) podpora vytvoření a fungování 
nástrojů řízení pro organizaci 
a uplatňování inteligentní specializace 
v regionech;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijmout do tří 
měsíců od přijetí tohoto nařízení akt 
v přenesené pravomoci o společném 
strategickém rámci v souladu s článkem 
142.

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě legislativní návrh s cílem přijmout 
společný strategický rámec.  Jakmile bude 
SSR přijat, stane se přílohou tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společný strategický rámec je základním prvkem, měl by být použit řádný 
legislativní postup.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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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 v úzké spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 5. Smlouva 
o partnerství se vypracuje v dialogu 
s Komisí.

Pozměňovací návrh 25

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 rozvoje 
s ohledem na tematické cíle a klíčová 
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, při zohlednění 
jakýchkoli mezer v uplatňování právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
a na relevantní 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;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) orientačního rozdělení podpory 
poskytované Unií podle tematických cílů 
na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů 
SSR; rovněž včetně celkové orientační 
částky předpokládané podpory na cíle 
v oblasti změny klimatu;

(iv) orientačního rozdělení podpory 
poskytované Unií podle tematických cílů 
na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů 
SSR; rovněž včetně celkové orientační 
částky předpokládané podpory na cíle 
v oblasti změny klimatu a životního 
prostředí, včetně biologické rozmanitosti 
a účinného využívání zdrojů;



PE487.721v03-00 18/31 AD\911238CS.doc

CS

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení o víceletém finančním rámci navrhuje, aby byla 
vypracována celková analýza pozitivních a negativních dopadů, jež mají výdaje EU na klima 
a životní prostředí. Podporuje rovněž povinnost zjistit, kdy odvětvové programy podpořily cíle 
EU v oblasti klimatu, energetiky a účinného využívání zdrojů v rámci strategie Evropa 2020. 
Komise v části II svého sdělení o víceletém finančním rámci zmiňuje postupy sledování 
v oblasti klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 14. – odst. 1 – písm. a – bod -i v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv a) potenciální částky podpory, která je 
stanovena pro doplňkové činnosti s jinými 
fondy než SSR, jež stanoví zejména 
takovou spolupráci, jako je společné 
financování integrovaných projektů 
v oblasti životního prostředí a klimatu; 
pro smlouvy o partnerství, jež si jako 
tematický cíl vytkly životní prostředí či 
klima, zajistí členské státy přednost pro 
financování činností, jež doplňují 
integrované projekty v těchto oblastech;

Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) mechanismy na celostátní a regionální 
úrovni, které zajistí koordinaci mezi fondy 
SSR a dalšími finančními nástroji Unie 

(i) mechanismy na celostátní a regionální 
úrovni, které zajistí koordinaci mezi fondy 
SSR a dalšími finančními nástroji Unie 
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a jednotlivých členských států a EIB; a jednotlivých členských států, zejména 
pokud zajišťují strukturovanou 
spolupráci, jako je program LIFE, a EIB;

Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 29

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

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 
udržitelný 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;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. e – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) přehledu plánovaných opatření 
s cílem informovat potenciální příjemce;

Odůvodnění

Zviditelnění fondu je třeba posílit pomocí definice komunikační strategie ve smlouvě 
o partnerství.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření týkající se 
plnění předběžných podmínek, včetně 
harmonogramu jejich provádění.

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření týkající se 
plnění předběžných podmínek, včetně 
harmonogramu jejich provádění. Pokud jde 
o uplatňování plánů či strategií v rámci 
tematických cílů 4, 5 a 6, zváží členské 
státy integrované projekty v oblasti 
klimatu a životního prostředí jakožto 
potenciální model pro účinné, soudržné 
a správně koordinované uplatňování.

Odůvodnění

Předběžné podmínky jsou klíčovým nástrojem pro zajištění účinného využívání finančních 
zdrojů. Obrovský přínos uplatňování např. právních předpisů v oblasti odpadů byl odhadnut 
na dalších 400 000 pracovních míst s úsporou 72 miliard eur. Integrované projekty programu 
LIFE mohou být v této souvislosti velmi cenné. Jsou koncipovány jako projekty modelové, 
nastolující konstruktivní a trvalou spolupráci mezi různými správními odvětvími a usměrňující 
výdaje na klíčové výzvy v oblasti uplatňování.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) ukazatele související s vlivem operací 
na životní prostředí a změnu klimatu;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý program, s výjimkou programů, 
které se týkají výhradně technické pomoci, 

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

zahrnuje milníky a cíle, specifické 
ukazatele pro jednotlivé programy a popis 
opatření, která je třeba přijmout, mají-li 
být dodrženy zásady uvedené v článcích 7 
a 8.

Odůvodnění

V článku 8 je stanoven požadavek závazku podpory fondů SSR v oblasti životního prostředí. 
V zájmu jednotnosti by programy měly (kromě opatření) zahrnovat cíle a ukazatele, z nichž 
bude patrné, jak budou tyto zásady uplatňovány. To povede k posílení jednotnosti, kvality 
a přínosu těchto programů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý program, s výjimkou programů, 
kde se technická pomoc poskytuje v rámci 
zvláštního programu, stanoví orientační 
částku podpory a cíle v oblasti změny 
klimatu.

5. Každý program, s výjimkou programů, 
kde se technická pomoc poskytuje v rámci 
zvláštního programu, stanoví orientační 
částku podpory a cíle v oblasti změny 
klimatu a životního prostředí, včetně 
biologické rozmanitosti a účinného 
využívání zdrojů.

Odůvodnění

Komise ve svém sdělení o víceletém finančním rámci zmiňuje postupy sledování v oblasti 
klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti. Sledování z hlediska biologické 
rozmanitosti již probíhá v případě rozvojových fondů EU. Ve svém usnesení o strategii EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 „vyzývá [...], aby posoudily hodnotu 
ekosystémových služeb a zařadily tyto hodnoty do účetních systémů, jež slouží jako základ pro 
udržitelnější politiky.“ Výdaje na sledování jsou toho součástí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podpoří vytvoření 
a fungování nástrojů řízení pro organizaci 
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a uplatňování inteligentní specializace 
v regionech.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se účastní činnosti 
monitorovacího výboru jako poradce.

2. Komise se účastní činnosti 
monitorovacího výboru jako poradce. 
Stejně tak se může zúčastnit Evropský 
parlament s poradním hlasem.

Odůvodnění

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost uplatňuje Evropský parlament postup 
spolurozhodování. Proto je nezbytné, aby byl plně zapojen do provádění těchto politik.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany se 
zveřejní.

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany se 
v zájmu zvýšení transparentnosti zveřejní.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každoročně od roku 2016 do roku 2022 
včetně se uspořádá výroční přezkumné 
jednání mezi Komisí a každým členským 
státem za účelem posouzení výkonnosti 
jednotlivých programů s ohledem na 
výroční zprávu o provádění a na případné 
připomínky a doporučení Komise.

1. Každoročně od roku 2016 do roku 2022 
včetně se uspořádá výroční přezkumné 
jednání mezi Komisí a každým členským 
státem za účelem posouzení výkonnosti 
jednotlivých programů s ohledem na 
výroční zprávu o provádění a na případné 
připomínky a doporučení Komise. Tohoto 
jednání se účastní Evropský parlament.
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Odůvodnění

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost uplatňuje Evropský parlament postup 
spolurozhodování. Proto je nezbytné, aby byl plně zapojen do provádění těchto politik.

Pozměňovací návrh 39

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 milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu a životního prostředí, včetně cílů 
biologické rozmanitosti a účinného 
využívání zdrojů a cílů sítě Natura 2000, 
jak požadují vnitrostátní rámce 
prioritních opatření;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu, 
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy o 
provádění a na základě auditů provedených 
subjekty členských států a subjekty Unie 
přesvědčí, že členské státy zavedly 
systémy řízení a kontroly, které jsou v 
souladu s tímto nařízením a se zvláštními 
pravidly týkajícími se fondů, a že tyto 
systémy během provádění programů 
účinně fungují.

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu, 
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy o 
provádění a na základě auditů provedených 
subjekty členských států a subjekty Unie 
přesvědčí, že členské státy zavedly 
systémy řízení a kontroly, které jsou v 
souladu s tímto nařízením a se zvláštními 
pravidly týkajícími se fondů, a že tyto 
systémy během provádění programů 
účinně a přiměřeně zjištěným rizikům 
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fungují.

Odůvodnění

Kontroly využívání fondů musí být přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům 
zjištěným při provádění. Zvýšení počtu kontrol, které jsou často nadbytečné, totiž ztěžuje a 
zpomaluje postupy ke škodě příjemců.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná fondy přispívají ke 
strategii Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění.

Opatření podporovaná fondy přispívají ke 
strategii Unie zaměřené na inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a ke 
strategii pro zlepšení inteligentní 
specializace v regionech.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) „Inteligentní specializace“ regionů, 
která je podporována všemi fondy.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2007 
až 2009, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.
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Odůvodnění

Jelikož jsou již známy údaje Eurostatu za rok 2009, je třeba je použít.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB;

(i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji, zejména pokud zajišťují 
strukturovanou spolupráci, jako je 
program LIFE, a koordinaci s EIB;

Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) nastolení spolupráce v oblasti priorit 
týkajících se životního prostředí a klimatu 
mezi různými odvětvovými správami na 
vnitrostátní a regionální úrovni, vedoucí 
jednak k vytýčení oblastí, v nichž by bylo 
možné stanovit činnosti, jež doplňují 
integrované projekty v oblasti životního 
prostředí a klimatu, a jednak ke stanovení 
oblastí financování, kde by využití řešení, 
metod a přístupů schválených v rámci 
programu LIFE mohlo být přínosné;
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Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a řešení 
rizik, při výběru operací;

(i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
ochranu biologické rozmanitosti opatření 
ke zmírňování změny klimatu vycházející 
z ekosystémů a přizpůsobení se této změně, 
odolnost vůči katastrofám a předcházení 
rizikům a řešení rizik, při výběru operací;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2

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 příslušných vnitrostátních 
nebo regionálních orgánů na ochranu 
životního prostředí týkající se opatření 
stanovených v bodě i) a stanovisko 
příslušných vnitrostátních či regionálních
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.

Pozměňovací návrh 48
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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 ochranu biologické 
rozmanitosti, účinné využívání zdrojů,
potřebu přizpůsobit se změně klimatu a 
zmírnit její dopady a odolnost vůči 
katastrofám;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zajištění vytvoření jediných 
internetových stránek nebo jediného 
internetového portálu poskytujícího 
informace o všech operačních programech 
v daném členském státu a přístup k nim;

(a) zajištění vytvoření:

– jediných internetových stránek nebo 
jediného internetového portálu 
poskytujícího informace o všech 
operačních programech v daném členském 
státu a přístup k nim;

– internetových stránek pro každý 
operační program, které budou přístupné 
z jediných internetových stránek nebo 
jediného internetového portálu;

Odůvodnění

Zviditelnění fondu je třeba posílit pomocí vytvoření podrobných informačních internetových 
stránek. Tyto internetové stránky musí informovat na úrovni každého operačního programu o 
podmínkách využívání fondů SSR.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informační a komunikační pracovník 
koordinuje a řídí schůze vnitrostátní sítě 
komunikátorů fondů, včetně příslušných 
evropských programů územní spolupráce, 
vytváření a udržování internetových 
stránek nebo internetového portálu podle 
přílohy V a povinnosti poskytovat přehled 
o komunikačních opatřeních přijatých na 
vnitrostátní úrovni.

2. Informační a komunikační pracovník 
koordinuje a řídí schůze vnitrostátní sítě 
komunikátorů fondů, včetně příslušných 
evropských programů územní spolupráce, 
vytváření a udržování internetových 
stránek podle přílohy V a povinnosti 
poskytovat přehled o komunikačních 
opatřeních přijatých na vnitrostátní úrovni.

Odůvodnění

Zviditelnění fondu je třeba posílit pomocí vytvoření podrobných informačních internetových 
stránek. Tyto internetové stránky musí informovat na úrovni každého operačního programu o 
podmínkách využívání fondů SSR.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci a umožňují 
příjemcům předkládat všechny informace 
uvedené v prvním pododstavci pouze 
jednou.

Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci, umožňují 
příjemcům předkládat všechny informace 
uvedené v prvním pododstavci pouze 
jednou a přispívají k ochraně životního 
prostředí.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že uplatňování systému elektronické výměny údajů (projekt „e-soudržnost“) 
bude odpovědí jak na požadavek zjednodušení, tak na požadavek ochrany životního prostředí 
(snížení objemu dokumentů v papírové formě).
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 3 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) jsou nediskriminační a transparentní, (i) jsou jasné, nediskriminační
a transparentní,

Odůvodnění

Dostupnost evropských fondů závisí z velké části na jejich zjednodušení. Proto je nutné, aby 
ustanovení tohoto nařízení byla jasná a snadno použitelná.

Pozměňovací návrh 53

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 
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.

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 
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.

Odůvodnění

Kontroly využívání fondů musí být přiměřené úrovni přidělené podpory, ale i rizikům 
zjištěným při provádění. Zvýšení počtu kontrol, které jsou často nadbytečné, totiž ztěžuje 
a zpomaluje postupy ke škodě příjemců.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha 4 – tabulka 1 – řádek 6 – podřádek 6.2 a (nový) 

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

6.2a. Kvalita ovzduší: 
Provedení směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady 2008/50/ES ze dne 
21. května 2008 o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším 
ovzduší pro Evropu.

– je zavedena komplexní strategie řízení 
kvality ovzduší zahrnující dokládání 
přijetí plánů kvality ovzduší, jež stanoví 
opatření s cílem dosáhnout mezních či 
cílových hodnot v souladu s článkem 
23 směrnice 2008/50/ES.

Odůvodnění

Předběžné podmínky jsou nezbytným nástrojem pro zvýšení účinnost a celkového 
strategického výkonu strukturálních nástrojů EU. Vzhledem k potenciálnímu dopadu výdajů 
fondu SSR na kvalitu ovzduší by tento fond měl být součástí předběžných podmínek.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha 4 – tabulka 1 – řádek 6 – podřádek 6.2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.2b. Příroda a biologická 
rozmanitost: provedení 
směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě 
rostoucích rostlin 
(směrnice o stanovištích), 
zejména pokud jde o rámce 
prioritních opatření ve 
smyslu čl. 8 odst. 4.

– Členské státy stanovily priority 
financování pro řízení a obnovu oblasti 
Natura 2000 jakožto součást 
vnitrostátních nebo regionálních 
rámců prioritních opatření v souladu 
s článkem 8 směrnice 92/43/EHS 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, s ohledem na možnosti 
spolufinancování v rámci různých 
finančních nástrojů EU.

Odůvodnění

Předběžné podmínky jsou nezbytným nástrojem pro zvýšení účinnost a celkového 
strategického výkonu strukturálních nástrojů EU. Vzhledem k potenciálnímu dopadu výdajů 
fondu SSR na přírodu by tento fond měl být součástí předběžných podmínek. Lepší strategické 
plánování bylo kromě toho označeno za klíčovou podmínku pro zajištění většího využívání 
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fondů EU ze strany členských států pro síť Natura 2000 v příštím víceletém finančním rámci; 
Rámce prioritních opatření jsou k tomu zásadním nástrojem. Je to v souladu s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020.
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