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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s články 8 a 10 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zajistí Komise 
a členské státy, aby se rovnost žen a mužů 
stala horizontální politikou přítomnou ve 
všech aktech orgánů EU a aby provádění 
priorit financovaných z fondů SSR 
přispělo k prosazování rovnosti žen 
a mužů a zohlednilo Evropský pakt pro 
rovnost žen a mužů (2011–2020). Účinné 
provádění zásady rovnosti žen a mužů by 
mělo zahrnovat údaje a ukazatele 
rozlišené na základě pohlaví, cílů 
a kritérií v oblasti rovnosti žen a mužů, 
a do různých fázích provádění by měly být 
zapojeny subjekty zabývající se 
problematikou rovnosti žen a mužů, 
zejména do plánování, monitorování 
a hodnocení.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy, hospodářskými 
a sociálními partnery; subjekty 

(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 
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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.

zastupujícími občanskou společnost, 
včetně partnerů v oblasti životního 
prostředí, nevládními organizacemi, 
ženskými organizacemi a subjekty 
zodpovědnými za prosazování práv žen 
a dodržování zásad rovnosti 
a nediskriminace, nevládními 
organizacemi podporujícími sociální 
začleňování a organizacemi působícími 
v oblasti kultury, vzdělávání a politiky 
zaměřené na mládež. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat skupinám, na něž by tyto 
programy mohly mít určitý dopad 
a přitom samy by mohly jejich vytváření 
jen obtížně ovlivnit. Účelem tohoto 
partnerství je respektovat zásadu 
víceúrovňové správy, zajistit vlastnictví 
plánovaných zásahů pro zúčastněné strany 
a navázat na zkušenosti a know-how 
příslušných zúčastněných stran. Partneři 
by proto měli zastupovat různé územní 
úrovně v souladu se strukturou orgánů 
členských států. 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. 
Spolupráce s partnery se řídí osvědčenými 
postupy. Každý členský stát zajistí 
odpovídající úroveň technické pomoci, 
aby usnadnil jejich zapojení a účast ve 
všech fázích procesu plánování.

 Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
usiluje Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR o odstranění všech druhů
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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.

nerovností a o podporu práv žen a rovnosti 
žen a mužů a zohledňuje při tom strategii 
EU pro rovnost žen a mužů, Evropský 
pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) 
a prováděcí akty a další opatření, jimiž se 
na úrovni EU, členských států a regionů 
provádí článek 8 Smlouvy, jakož i bojuje
proti diskriminaci a násilí na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, věku 
nebo sexuální orientace či zdravotního 
postižení, zejména se zvláštním ohledem 
na Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která platí ode dne 
3. května 2008, a na politiky EU, které 
tuto úmluvu OSN provádějí. Statistické 
operace související s prováděním fondů by 
tedy měly postupně zavést ukazatele, které 
umožní odhadnout dopad, který má 
provádění různých fondů a programů na 
odstranění takové diskriminace.

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 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. 
Je třeba zajistit, aby cíle a priority 
stanovené ve smlouvě o partnerství 
zahrnovaly prosazování práv žen, 
dodržování zásady rovnosti žen a mužů, 
jakož i začlenění hlediska rovnosti pohlaví 
při získávání údajů a provádění 
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hodnocení.

Pozměňovací návrh 5

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.

vypouští se
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Odůvodnění

Pozastavení plateb a závazků ze SSR určených ekonomicky slabým zemím by vedlo pouze 
k prohloubení sociálních a regionálních nerovností a postiženy by byly zejména ženy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
a případně v souvislosti s HDP 
a nezaměstnaností. Měly by být stanoveny 
oblasti odpovědnosti členských států 
a Komise v tomto ohledu.

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
a případně v souvislosti s HDP,
nezaměstnaností a rovností žen a mužů 
a přístupností ve všech oblastech. Měly by 
být stanoveny oblasti odpovědnosti 
členských států a Komise v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že 
lze dosáhnout stanovených záměrů a cílů, 
by se mělo provádět předběžné hodnocení 
každého programu.

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že 
lze dosáhnout stanovených záměrů a cílů, 
by se mělo provádět předběžné hodnocení 
každého programu. U všech programů by 
předběžné hodnocení mělo zahrnovat 
i hodnocení horizontálních principů 
stanovených v článcích 6, 7 a 8 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů, 

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů 
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vypracovat ucelenou intervenční logiku, 
aby mohly řešit zjištěné rozvojové potřeby 
a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného 
a efektivního provádění těchto fondů.

a horizontálních principů stanovených 
v článcích 6, 7 a 8 tohoto nařízení, 
vypracovat ucelenou intervenční logiku, 
aby mohly řešit zjištěné rozvojové potřeby 
a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného 
a efektivního provádění těchto fondů.

Pozměňovací návrh 10

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, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou. Kdykoli je to možné, měly by být 
údaje rozlišeny podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Považuje se za vhodné, aby Komise 
ve spolupráci s členskými státy prováděla 
následná hodnocení pro fondy, aby získala 
informace na odpovídající úrovni, pokud 
jde o výsledky a dopad financovaných 
zásahů.

(69) Považuje se za vhodné, aby Komise 
ve spolupráci s členskými státy prováděla 
následná hodnocení pro fondy, aby získala 
informace na odpovídající úrovni, pokud 
jde o výsledky a dopad financovaných 
zásahů. Komise a členské státy by měly 
zajistit, aby hledisko rovnosti pohlaví 
a členění podle pohlaví bylo zahrnuto ve 
všech hodnoceních a zprávách 
o dosaženém pokroku.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích 
v souladu s článkem 5 s cílem realizovat 
během několika let společnou akci Unie 
a členských států za účelem dosažení 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Komise a členské státy zajistí účinnost 
fondů SSR, zejména prostřednictvím 
monitorování, podávání zpráv a hodnocení, 
a transparentnost ve výběrových řízeních 
pomocí zdůraznění potřeby zveřejňovat 
odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) instituce, organizace a skupiny, které 
by mohly ovlivňovat provádění programů 
nebo na něž by provádění programů 
mohlo mít dopad, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat skupinám, na 
něž by tyto programy mohly mít určitý 
dopad a přitom samy by mohly jejich 
vytváření jen obtížně ovlivnit, zejména 
pokud jde o osoby se zvláštními potřebami 
a marginalizované skupiny.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti žen a mužů, práv žen, základních 
svobod a nediskriminace, zejména 
organizací zabývajících se právy žen, 
nevládních organizací podporujících 
sociální začleňování a organizací 
působících v oblasti kultury, vzdělávání 
a politiky mládeže.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 

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

partnery do přípravy smluv o partnerství 
a zpráv o pokroku a do přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů. Partneři se účastní práce 
monitorovacích výborů pro jednotlivé 
programy a vyberou a jmenují své členy, 
kteří je budou zastupovat v monitorovacím 
výboru. Je třeba zajistit, aby ve všech 
dokumentech týkajících se partnerství 
bylo u jednotlivých údajů zahrnuto 
hledisko rovnosti pohlaví a členění podle 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a nediskriminaci, 
účast žen v politickém, hospodářském 
a sociálním životě a jednotné začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví ve všech fázích 
přípravy, programování a provádění, 
monitorování a hodnocení fondů SSR na 
základě metod pro posouzení rozpočtu 
zohledňujícího hledisko rovnosti pohlaví.
Členské státy dále umožní vyváženou 
účast žen a mužů v řízení a provádění 
operačních programů na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni a podají 
o pokroku v této věci zprávu. Programy by 
se měly zaměřit na odstraňování 
diskriminace mezi ženami a muži, 
zejména v rodině a na pracovišti.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy a Komise přijmou veškerá 
nezbytná a vhodná opatření, aby během 
přípravy a provádění programů, a zejména 
při stanovování kritérií a ukazatelů a při 
výběru příjemců pomoci, zabránily všem 
druhům diskriminace a násilí na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a aby proti takové diskriminaci 
a násilí bojovaly, a zvláštní pozornost při 
tom věnovaly těm, kteří čelí vícenásobné 
diskriminaci. Kdykoli je to možné, musí 
být veškeré údaje analyzovány z hlediska 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při začleňování hlediska rovnosti pohlaví 
do cílů programů a při jejich hodnocení 
členské státy spolupracují s Eurostatem a 
spolu navzájem na vytvoření ukazatelů ad 
hoc. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby každý fond SSR splnil své poslání, tj. 
přispět ke strategii Unie pro inteligentní 

Aby každý fond SSR splnil své poslání, tj. 
přispět ke strategii Unie pro inteligentní 
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a udržitelný růst podporující začlenění, 
musí podporovat tyto tematické cíle:

a udržitelný růst podporující začlenění 
a podporovat rovnost žen a mužů 
a začlenění hlediska rovnosti pohlaví, 
musí podporovat tyto tematické cíle:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9. – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) ochrana práv žen a posílení rovnosti 
žen a mužů;

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil a boj proti 
diskriminaci, se zvláštní pozorností 
věnovanou přístupu žen na trh práce 
a podmínkám vztahujícím se k tomuto 
přístupu;

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě;

(9) podpora sociálního začleňování, 
zohledňování rovnosti žen a mužů
a přístupnosti ve všech oblastech, boj proti 
chudobě, sociálním nerovnostem 
a diskriminaci na základě pohlaví, 
přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost situaci žen, které představují 
zranitelnou skupinu z hlediska sociálního 
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vyloučení, nejistoty a chudoby;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení;

(10) investice do vzdělávání, dovedností 
a celoživotního učení, zejména spolu 
s opatřeními zaměřenými na ženy, 
přičemž je třeba zdůraznit význam tohoto 
aspektu pro zlepšení sociálního postavení 
žen a posílení jejich schopností, což 
přispívá k jejich účasti na politickém,
hospodářském a společenském životě;

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) posilování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy.

(11) posilování institucionální kapacity 
a účinné a participativní veřejné správy 
a podpora budování kapacit sociálních 
partnerů, nevládních organizací, 
regionálních a místních orgánů a dalších 
zúčastněných stran, zvláště pak partnerů 
uvedených v článku 5 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tematické cíle se promítají do 
konkrétních priorit pro každý fond SSR, 
které jsou stanoveny ve zvláštních 
pravidlech pro fondy.

2. Tematické cíle se promítají do 
konkrétních priorit pro každý fond, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních a které jsou stanoveny ve 
zvláštních pravidlech pro fondy, přičemž 
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zajišťují, aby byly hledisko rovnosti 
pohlaví a rovnost mužů a žen začleněny 
do činností v rámci všech tematických 
priorit a do všech fází přípravy, 
programování a provádění, monitorování 
a hodnocení programů. Prioritu dostanou 
projekty, které souběžně podporují více 
než jeden z výše uvedených tematických 
cílů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření, která zajistí soulad se strategií 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to včetně:

(a) opatření, která zajistí soulad se strategií 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a podpoří rovnost 
žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti 
pohlaví, a to včetně:

Pozměňovací návrh 28        

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 

(c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 
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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;

postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
ženy, marginalizované skupiny obyvatel 
a osoby se zdravotním postižením, 
případně včetně orientační výše přídělu 
finančních prostředků pro každý příslušný 
fond, na nějž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré údaje ve smlouvě o partnerství by 
měly být, bude-li to možné, rozlišeny podle 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek vypuštěn 

Odůvodnění

Pozastavení plateb a povolení z fondů SSR určených hospodářsky zranitelným zemím povede 
pouze ke zvýraznění sociálních a územních nevyvážeností a nerovností a bude mít obzvláště 
tvrdý dopad na ženy.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
 Čl. 24 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý program stanoví, na základě jaké 
strategie bude program přispívat ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 

1. Každý program stanoví, na základě jaké 
strategie bude program přispívat ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
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růst podporující začlenění, která je 
v souladu se společným strategickým 
rámcem a smlouvou o partnerství. Každý 
program zahrnuje opatření k zajištění 
efektivního, účinného a koordinovaného 
provádění fondů SSR a opatření ke snížení 
administrativní zátěže pro příjemce.

růst podporující začlenění a prosazování 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví, která je v souladu se 
společným strategickým rámcem 
a smlouvou o partnerství. Každý program 
zahrnuje opatření k zajištění efektivního, 
účinného a koordinovaného provádění 
fondů SSR a opatření ke snížení 
administrativní zátěže pro příjemce. Kde je 
to možné, měly by být údaje rozlišeny 
podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) ukazatele týkající se rovnosti žen 
a mužů, pokud jde o účast na programech 
a dopad strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
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 měřitelné kvalitativní 
a kvantitativní cíle a milníky pro 
ukazatele odkazující na horizontální 
principy stanovené v článcích 7 a 8, které 
mohou být případně doplněny ukazateli 
stanovenými pro jednotlivé programy 
a konkrétními opatřeními, která musí být 
učiněna, aby byly dodrženy zásady 
uvedené v článcích 7 a 8.

Pozměňovací návrh 35
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) je rozvoj se zapojením místních 
komunit – místních akčních skupin 
složených ze subjektů, které zastupují 
veřejné a soukromé místní 
socioekonomické zájmy, přičemž na 
rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný 
sektor ani žádná z jednotlivých zájmových 
skupin představovat více než 49 % 
hlasovacích práv; při sestavování skupiny 
by měla být zohledněna rovnost žen 
a mužů;
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) se zaměřuje na cíle, které mají 
přispívat k boji proti sociálním 
nerovnostem a chudobě a prosazovat 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje; 

(a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel 
rozdělených podle pohlaví, na něž se 
strategie vztahuje;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí jednotlivé úlohy 
místní akční skupiny a orgánů 
odpovědných za provádění příslušných 
programů pro všechny prováděcí úkoly 
týkající se strategie.

Členské státy vymezí jednotlivé úlohy 
místní akční skupiny a orgánů 
odpovědných za provádění příslušných 
programů pro všechny prováděcí úkoly 
týkající se strategie. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat vyváženému zastoupení žen 
a mužů v místních akčních skupinách 
a souvisejících procesech.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vypracování nediskriminačního 
a transparentního výběrového řízení 
a kritérií pro výběr operací, jež brání střetu 
zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů 
při rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru, jež dávají možnost 
se proti rozhodnutím o výběru odvolat 
a rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

(b) vypracování nediskriminačního 
a transparentního výběrového řízení 
založeného na rovnosti žen a mužů
a kritérií pro výběr operací, jež brání střetu 
zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů 
při rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru, jež dávají možnost 
se proti rozhodnutím o výběru odvolat 
a rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koneční příjemci podpory poskytované 
prostřednictvím finančních nástrojů mohou 
rovněž obdržet granty nebo jinou pomoc 
z programu nebo prostřednictvím jiného 
nástroje podporovaného z rozpočtu Unie. 
V tomto případě se musí vést záznamy pro 
každý jednotlivý zdroj financování.

2. Koneční příjemci podpory poskytované 
prostřednictvím finančních nástrojů mohou 
rovněž obdržet granty nebo jinou pomoc 
z programu nebo prostřednictvím jiného 
nástroje podporovaného z rozpočtu Unie. 
V tomto případě se musí vést záznamy pro 
každý jednotlivý zdroj financování. Na 
činnosti prováděné ženami musí být 
poskytována zvláštní finanční podpora 
a technická pomoc.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu.

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu. Při rozhodování 
o složení monitorovacího výboru je třeba 
zohlednit zásadu rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
 Čl. 44 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 

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

priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy, 
které by měly zohledňovat rovnost 
pohlaví, a vyčíslených cílových hodnot, 
včetně změn v ukazatelích výsledků, 
a milníků vymezených ve výkonnostním 
rámci. Předané údaje se týkají hodnot 
ukazatelů pro plně provedené operace, 
jakož i pro vybrané operace. Rovněž 
uvádějí opatření přijatá za účelem splnění 
předběžných podmínek a jakýchkoli 
záležitostí, které ovlivňují výkonnost 
programu, a přijatá nápravná opatření. 
Kdykoli je to možné, jsou údaje rozlišeny 
podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokrok při dosahování strategie Unie (b) pokrok při dosahování strategie Unie 



PE487.962v02-00 24/31 AD\906116CS.doc

CS

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;

pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a při prosazování 
rovnosti žen a mužů a začleňování 
hlediska rovnosti pohlaví, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AD\906116CS.doc 25/31 PE487.962v02-00

CS

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně 
i ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy. Kdykoli je to možné, měly by 
být údaje rozlišeny podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) opatření k šíření informací, podpoře sítí, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, mimo jiné i s třetími 
zeměmi. Ve snaze zajistit větší efektivitu 
při sdělování informací široké veřejnosti 
a větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
ke korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie, mají-li 
vztah k obecným cílům tohoto nařízení;

(f) opatření k šíření informací, podpoře sítí, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, mimo jiné i s třetími 
zeměmi. Ve snaze zajistit větší efektivitu 
při sdělování informací široké veřejnosti 
a větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
ke korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie, mají-li 
vztah k obecným cílům tohoto nařízení;
Vzhledem k tomu, že podle průzkumů 
mají ženy oproti mužům horší přístup 
k informacím, je třeba klást zvláštní důraz 
na to, aby ženy měly přístup k informacím  
zajištěn na vnitrostátní a evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 52
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Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.
Kdykoli je to možné, jsou údaje rozlišeny 
podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) strategii pro příspěvek operačního 
programu ke strategii Unie zaměřené na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a to včetně:

(a) strategii pro příspěvek operačního 
programu ke strategii Unie zaměřené na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, rovnost žen a mužů a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví, a to včetně:

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace či pohlavní 
identity v průběhu přípravy, koncipování 
a provádění operačního programu a při 
stanovování kritérií a ukazatelů a při 
výběru příjemců pomoci, 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; 

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise velký projekt posoudí na 
základě informací uvedených v článku 91, 
aby se zjistilo, zda je navrhovaná podpora 
z fondů oprávněná.

1. Komise velký projekt posoudí na 
základě informací uvedených v článku 91, 
aby se zjistilo, zda je navrhovaná podpora 
z fondů oprávněná. Rozhodnutí by měl 
předcházet transparentní postup.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O jeho složení rozhodne členský stát po 
dohodě s řídícím orgánem ve shodě se 
zásadou partnerství.

O jeho složení rozhodne členský stát po 
dohodě s řídícím orgánem ve shodě se 
zásadou partnerství a prosazováním 
rovnosti pohlaví při jeho sestavování.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – písm. 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 nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na ženy, marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační strategie se projedná 
a schválí na prvním zasedání 
monitorovacího výboru po přijetí 
operačního programu.

Komunikační strategie se projedná 
a schválí na prvním zasedání 
monitorovacího výboru po přijetí 
operačního programu. Kromě technických 
otázek souvisejících se šířením informací 
podpoří strategie v souladu s osvědčenými 
postupy a pokyny vypracovanými 
členskými státy, regiony a místními 
orgány jazykové prostředky zaměřené na 
rovnost žen a mužů ve všech sdělovacích 
prostředcích.    

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření 
a výměna osvědčených postupů.

4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy 
jmenovanými členskými státy a řídícími 
orgány, aby byla zajištěna výměna 
výsledků provádění komunikačních 
strategií, výměna zkušeností s prováděním 
informačních a komunikačních opatření 
a výměna osvědčených postupů. Je 
důležité, aby v sítích Evropské unie byla 
zajištěna vyvážená účast mužů a žen.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
a také pro rovnost žen a mužů 
a začleňování hlediska rovnosti pohlaví
při zohlednění zvláštních nedostatků, které 
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je třeba řešit;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
koordinaci fondů. Tento výbor je výborem 
ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
koordinaci fondů. Tento výbor je výborem 
ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Při 
sestavování tohoto výboru by měla být 
zohledněna rovnost žen a mužů.
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