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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 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s články 8 a 10 Smlouvy 
Komise a členské státy zajistí, aby 
realizace prioritních cílů financovaných z 
fondů EFG přispívaly k podpoře rovného 
zacházení pro muže a ženy, přičemž by 
měly rovněž zohledňovat 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 

vypouští se
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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.

Or. pt

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto (57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
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zdrojů na 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.

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. Vzhledem k 
nárůstu chudoby a podvýživy v mnoha 
zemích v důsledku hospodářské krize, kdy 
se ženy stávají zvlášť zranitelnou 
skupinou, by se prostředky vyčleněné na 
SSR měly ve srovnání s předchozím 
finančním rámcem navýšit, aby se zajistily 
dostatečné finanční prostředky na 
potravinovou pomoc.

Or. pt

Odůvodnění

S ohledem na nárůst chudoby a extrémní chudoby v Evropské unii nestačí pouze upravit 
procentuální podíl vyčleněných prostředků, aniž by došlo také k navýšení celkových 
prostředků ve fondech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
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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.

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. Údaje by měly být rozlišené 
podle pohlaví, kdykoli je to možné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 5

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 a nediskriminace, zejména 
organizace zabývající se právy žen.

Or. pt

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví při přípravě a provádění 
programů. Programy by se měly zaměřit 
na odstranění diskriminace mezi ženami a 
muži, zejména v rodině a na pracovišti. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 7

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 vhodná 
opatření, aby během přípravy a provádění 
programů, a zejména při stanovování 
kritérií a ukazatelů a při výběru příjemců 
pomoci, nedocházelo k diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
musí podporovat tyto tematické cíle:

Aby každý fond SSR splnil své poslání, tj. 
přispět ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a
podporovat rovnost mezi ženami a muži a 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví, musí 
podporovat tyto tematické cíle:

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) ochrana práv žen a podpora rovnosti 
žen a mužů

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě;

9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě a sociálním nerovnostem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouva o partnerství stanoví: Smlouva o partnerství stanoví:

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 
mezi ženami a muži a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví, a to včetně:

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek vypuštěn 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 
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.

1. Každý program stanoví, na základě jaké 
strategie bude program přispívat ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a prosazování 
rovnosti mezi ženami a muži 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. Údaje 
by měly být případně rozlišeny podle 
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pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) se zaměřuje na cíle, které mají přispívat 
k boji proti sociálním nerovnostem a 
chudobě a prosazovat rovnost mezi 
ženami a muži.

Or. pt

Pozměňovací návrh 16

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;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17

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 

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů. Přitom zohledňuje finanční 
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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.

údaje, společné ukazatele a ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy, 
zejména ty, které se týkají otázek rovnosti 
mezi ženami a muži, včetně změn 
ukazatelů výsledků, pokrok k dosažení 
vyčíslených cílových hodnot a milníky 
vymezené ve výkonnostním rámci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy 
a vyčíslených cílových hodnot, zejména 
těch, které se týkají otázek rovnosti mezi 
ženami a muži, 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. Údaje, kdykoli je to možné, jsou 
rozlišené podle pohlaví.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 19

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 mezi ženami a muži a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 20

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 při prosazování 
rovnosti mezi ženami a muži a 
začleňování hlediska pohlaví, a to zejména 
s ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21

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 mezi ženami a muži 
a začleňování hlediska rovnosti pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 22

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 mezi 
ženami a muži a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví, případně v souvislosti s 
hrubým domácím produktem (HDP) 
a nezaměstnaností. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 23

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. Údaje by měly být rozlišené 
podle pohlaví, kdykoli je to možné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 24

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 mezi ženami a muži a 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví, a to 
včetně:

Or. pt

Pozměňovací návrh 25

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 

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

cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, ženy, které jsou v období krize 
mnohem zranitelnější, a orientační příděl 
finančních prostředků; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu a 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; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) důležitost prioritní osy pro dosahování 
strategie Unie zaměřené na inteligentní a 

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

udržitelný růst podporující začlenění a také 
pro rovnost mezi ženami a muži a 
začleňování hlediska rovnosti pohlaví při 
zohlednění zvláštních nedostatků, které je 
třeba řešit;

Or. pt


