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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Strukturální fondy představují jedny z nejdůležitějších nástrojů, které EU může využít k tomu, 
aby prostřednictvím strategických finančních investic realizovala dohodnuté cíle své politiky 
týkající se energetiky, inovací, výzkumu, telekomunikací a malých a středních podniků. Náš 
výbor se proto živě zajímá o správné stanovování cílů a investičních priorit politiky 
soudržnosti EU na období 2014–2020 a na tomto procesu stanovování se podílí. Musíme 
navíc zaručit náležitou koordinaci investic plynoucích ze strukturálních fondů s jinými 
programy Společenství, především s iniciativou Horizont 2020, programy CEF a COSME, 
a co nejlepší využití synergií mezi jednotlivými fondy.

S cílem náležitě doladit definování cílů a investičních priorit a zlepšit koordinaci a řádné 
využívání fondů předkládá navrhovatelka několik pozměňovacích návrhů ke společným 
ustanovením i k nařízení o EFRR a Fondu soudržnosti.

Navrhovatelka se domnívá, že společný strategický rámec obsahující prvky, jež jsou 
mimořádně důležité pro zásady a pravidla společná všem fondům regionální politiky, by měl 
být posouzen a schválen Parlamentem a Radou, čímž by bylo zajištěno maximální zapojení 
institucí Společenství.

S ohledem na výše uvedené by navrhovatelka ráda ponechala rozhodnutí o této otázce na 
příslušném výboru, ale současně v tomto stanovisku předkládá:
– pozměňovací návrhy, které jasně omezují oblast působnosti společného strategického 

rámce, jenž by měl pouze převést cíle a investiční priority uvedené v základních 
právních aktech na operační úroveň;

– pozměňovací návrhy týkající se ERFF a Fondu soudržnosti, jejichž záměrem je lépe 
definovat investiční priority, které by měly téměř nahradit klíčová opatření uvedená 
v pracovním dokumentu útvarů Komise (pracovní dokument útvarů Komise (2012) 61 
v konečném znění).

Navrhovatelka by tak chtěla zaručit, aby se o strategických cílech a klíčových investičních 
prioritách strukturálních fondů jednalo a rozhodovalo společně se spolutvůrcem právních 
předpisů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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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 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. Strukturální fondy by 
měly být využívány v plné míře, aby se 
podpořilo budování kapacit v regionech 
prostřednictvím činností zaměřených na 
zakládání špičkových středisek, 
modernizaci univerzit, nákup vědeckých 
zařízení, místní předávání technologií, 
podporu začínajících podniků 
a společností vzniklých odštěpením a na 
místní interakci mezi průmyslem 
a akademickou obcí. Tato opatření 
umožní otevřít cestu ke špičkovým 
výsledkům, a tudíž i k plné účasti těchto 
regionů na programu Horizont 2020 
založeném na kvalitě a velmi vysoké 
úrovni poznatků. V návaznosti na 
program Horizont 2020 by mohly být 
strukturální fondy využívány 
k financování nebo spolufinancování
výzkumných projektů vycházejících 
z programu Horizont 2020 a ke 
zhodnocování výsledků výzkumu tak, aby 
byl podpořen snadný přístup ke znalostem 
nebo aby bylo usnadněno přímé 
hospodářské a společenské využití takto 
získaných znalostí.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V zájmu posílení součinnosti mezi 
strukturálními fondy a jinými programy 
Společenství by Komise měla na internetu 
vytvořit a pravidelně aktualizovat seznam 
s projektovými návrhy programů 
Společenství, které byly vyhodnoceny 
kladně, ale nezískaly žádné, případně jen 
nedostačující finanční prostředky 
Společenství. Členské státy by měly zvážit, 
zda by návrhy projektů uvedené v tomto 
seznamu, které jsou pro ně významné, 
nemohly být zahrnuty do jejich 
operačních programů.

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění vyplývá z návrhu zavést „známku vysoké kvality“, která by 
označovala vynikající projekty či demonstrační / pilotní zařízení (zavedené programy, jako je 
Horizont 2020, CEF nebo COSME), kterým nebyly přiděleny prostředky z evropských fondů, 
nebo jim nebyly přiděleny dostatečné prostředky, a které by členské státy mohly financovat 
ze strukturálních fondů. Nejdřív je však zapotřebí mít tyto informace k dispozici.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky, které mají těsnou 
obsahovou vazbu a přímý vliv na účinné 
využívání fondů SSR, aby se zajistilo, že 
budou existovat nezbytné rámcové 
podmínky pro účinné využívání podpory 
Unie. Splnění těchto předběžných 
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o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby
dotčenému programu.

podmínek by měla hodnotit Komise 
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc zvážit pozastavení 
plateb dotčenému programu.

Odůvodnění

V některých případech předběžné podmínky nemusí záviset na činnosti osoby nebo orgánu, 
který program spravuje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Pokud jde 
o programy Evropské územní spolupráce, 
pro ně by žádná výkonnostní rezerva 
existovat neměla, jelikož jsou velmi 
různorodé a mají nadnárodní charakter. 
V případech, kdy zásadním způsobem 
nejsou plněny milníky a cíle, by Komise 
měla mít možnost pozastavit platby 
programu nebo uplatnit na konci 
programového období finanční opravy, aby 
zajistila, že se prostředky z rozpočtu Unie 
neplýtvá nebo že nejsou využívány 
neúčinným způsobem. Pokud by se 
v případě těchto oprav či pozastavení 
plateb jednalo o členský stát, který má 
vážné potíže s finanční stabilitou nebo 
kterému takové potíže hrozí, mohly by být 
takovému členskému státu tyto prostředky 
poskytnuty v rámci zvláštního programu 
na podporu růstu spravovaného Komisí. 
K tomu by mělo dojít na základě 
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dotčeného programu, ovšem s ohledem na 
priority s maximální hospodářskou 
účinností. Účelem tohoto opatření je dále 
nevyostřovat napjatou hospodářskou 
situaci.

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 

(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 
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opatření. opatření. Pokud členský stát do tří měsíců 
nepřijme náležitá opatření, může Komise 
pozastavené prostředky kontrolovaně 
poskytnout v rámci některého z programů, 
které spravuje. Tento program by měl mít 
jako prioritu maximální podporu růstu, 
například budováním hospodářské 
infrastruktury, aby se předešlo dalším 
škodám na regionálním hospodářství a 
zhoršení sociální situace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla na žádost dotčného 
členského státu přijmout rozhodnutí ad 
hoc o pravidlech a podmínkách tohoto 
programu, a to na základě prostředků 
získaných z oprav a pozastavení plateb 
ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání fondů SSR 
a mají schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky a protože 
revolvingové formy financování činí tuto 
podporu udržitelnější po delší dobu.

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání fondů SSR 
a mají schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky a protože 
revolvingové formy financování činí tuto 
podporu udržitelnější po delší dobu 
a umožňují, aby se finanční prostředky 
dostaly k širšímu okruhu potenciálních 
příjemců.
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Odůvodnění

Vyjasnění příslušné koncepce.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů.

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů. Tyto 
zdroje přidělené SSR spolu se staršími 
zdroji a dalšími dostupnými prostředky 
pod správou Komise, které byly získány 
například z finančních oprav, by měly být  
poskytnuty členským státům, jejichž 
finanční stabilita je vážně ohrožena, a to 
s ohledem na prioritní opatření, jež 
nejvíce podpoří růst.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Při posuzování velkých projektů by 
měla mít Komise k dispozici veškeré 
potřebné informace, aby mohla posoudit, 
zda finanční příspěvek z fondů nepovede 
ve stávajících lokalitách? v Evropské unii 
k velkým ztrátám pracovních míst, s cílem 
zajistit, aby se z prostředků Společenství 
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nepodporovalo přemisťování výrobní 
činnosti v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) V souvislosti s přímými dotacemi 
podniků žádá, aby byla zohledněna 
skutečnost, že financování v rámci 
politiky soudržnosti příliš neovlivňuje 
rozhodnutí společností – zejména velkých 
společností – otevřít v dané lokalitě závod, 
ale že bývá spíše inkasováno 
společnostmi, které již takové rozhodnutí 
učinily (efekt „mrtvé váhy“), a proto 
požaduje, aby se grantová podpora 
velkých soukromých podniků zaměřovala 
na investice do výzkumu a vývoje, nebo
aby byla častěji, než tomu je v současnosti,  
nabízena nepřímo prostřednictvím 
podpory infrastruktury.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41c) Dále požaduje, aby byla do 
obecného nařízení o strukturálních 
fondech zahrnuta jasná ustanovení, která 
vyloučí veškeré financování přemísťování 
podniků na území Unie z prostředků EU, 
podstatně sníží práh pro ověřování 
investic do přemisťování na 10 milionů 
EUR, vyloučí velké podniky z přímých 
dotací a stanoví desetiletý limit pro dobu 
provozu.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy, které splňují některou 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1 
písm. a), b) nebo c), mohou v rámci 
stabilizace své hospodářské situace 
a zamezení ničivým finančním ztrátám 
požádat Komisi, aby pomocí prováděcího 
aktu zahájila zvláštní program podle 
článku 53a nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství1 (centralizované 
finanční řízení), jímž zajistí, aby 
prostřednictvím pozastavených a/nebo 
navrácených plateb dotyčného členského 
státu bylo co nejdříve umožněno splnění 
cílů uvedených v čl. 21 odst. 4 tohoto 
nařízení – maximalizace dopadu 
dostupných fondů na růst 
a konkurenceschopnost. 
_________
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které splňují některou 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1 
písm. a), b) nebo c), mohou v rámci 
stabilizace své hospodářské situace 
a zamezení ničivým finančním ztrátám 
požádat Komisi, aby pomocí prováděcího 
aktu zahájila zvláštní program podle 
článku 53a nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu 
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Evropských společenství1 (centralizované 
finanční řízení), jímž zajistí, aby 
prostřednictvím pozastavených a/nebo 
navrácených plateb dotyčného členského 
státu bylo co nejdříve umožněno splnění 
cílů uvedených v čl. 21 odst. 4 tohoto 
nařízení – maximalizace dopadu 
dostupných fondů na růst 
a konkurenceschopnost.
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Část 2 – 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 příslušnými
doporučeními pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s doporučeními 
Rady podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy na 
základě národních programů reforem, 
přičemž zohlední předběžná hodnocení. Při 
posuzování se zaměří zejména na 
přiměřenost strategie programu, na 
odpovídající cíle, ukazatele, plány a na 
přidělování rozpočtových zdrojů. Tomuto 
rozhodnutí by měl předcházet 
transparentní postup.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) je rozvoj se zapojením místních (b) je rozvoj se zapojením místních 
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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;

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 
je třeba zabezpečit rovné postavení mužů 
a žen.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které se nacházejí 
v obtížné finanční situaci a splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
investují – v případě potřeby s podporou 
Komise – úrok nebo jiné zisky v zájmu co 
největšího posílení růstu 
a konkurenceschopnosti, a zvláště do 
projektů infrastruktury, jež prospívají 
hospodářství.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) projekty infrastruktury.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které se nacházejí 
v obtížné finanční situaci a splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
využijí – v případě potřeby s podporou 
Komise – zdroje určené v prvních dvou 
odstavcích tohoto článku v zájmu co 
největšího posílení růstu 
a konkurenceschopnosti, a zvláště ve 
prospěch projektů infrastruktury, jež 
prospívají hospodářství.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se nacházejí v obtížné 
finanční situaci a splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
investují – v případě potřeby s podporou 
Komise – zdroje určené v prvních dvou 
odstavcích tohoto článku v zájmu co 
největšího posílení růstu 
a konkurenceschopnosti, a zvláště ve 
prospěch projektů infrastruktury, jež 
prospívají hospodářství.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Část 2 – 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. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací 
právo. Při sestavování výboru je třeba 
zabezpečit rovné postavení mužů a žen.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční a průběžné 
zprávy o způsobu využívání fondů 
a plnění strategických cílů Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

1. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
a pod jejím vedením provádějí předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 70
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise financovat opatření nezbytná pro 
provádění tohoto nařízení, která se 
zaměřují na přípravu, monitorování, 
správní a technickou pomoc, hodnocení, 
audit a kontrolu.

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise nebo na žádost členského státu po 
souhlasu Komise financovat opatření 
nezbytná pro provádění tohoto nařízení, 
která se zaměřují na přípravu, 
monitorování, správní a technickou pomoc, 
hodnocení, audit a kontrolu.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) opatření zaměřená na analýzu 
příslušných projektů probíhajících 
v rámci jiných programů Společenství, 
například rámcového programu pro 
výzkum a rozvoj, nástroje pro propojení 
Evropy (CEF), programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, a návrhy 
projektů usilujících o účast na těchto 
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programech, které byly vyhodnoceny 
kladně, ale prostředky z fondů 
Společenství nezískaly z důvodu 
rozpočtových omezení;

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise a všechny členské státy mají 
společnou odpovědnost za dosažení 
stanovených cílů a řádnou správu fondů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 76
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se členský stát nachází 
v obtížné finanční situaci a splňuje jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
Komise by měla – pokud je o to požádána 
– zavést prostřednictvím prováděcího aktu 
samostatný program, který by měl být 
uskutečněn na centralizovaném základě 
v souladu s článkem 53a nařízení Rady 
č. 1605/2002, aby byly konsolidovány 
fondy, jejichž čerpání bylo pozastaveno 
a/nebo které byly získány zpět, a úrokové 
výnosy nebo nevyužité prostředky 
dotčených členských států a aby byly co 
nejúčinněji využity na podporu růstu 
a hospodářského výkonu, zejména 
prostřednictvím projektů infrastruktury, 
jež prospívají hospodářství.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se členský stát nachází 
v obtížné finanční situaci a splňuje jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
zrušené financování se investuje v rámci 
programu zřízeného prováděcím aktem 
a zavedeného Komisí v souladu s článkem 
53a nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, a to způsobem 
upřednostňujícím v co největším možném 
rozsahu podporu růstu a hospodářského 
rozvoje, a zvláště projektů infrastruktury, 
jež prosívají hospodářství, s cílem zabránit 
jakémukoli dalšímu poškození 
hospodářství regionů.

Pozměňovací návrh 78
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Méně rozvinuté regiony, které dostávaly 
podporu v této kategorii po více než dvě 
období financování, ale přestože obdržely 
nejvyšší míru pomoci, nepodařilo se jim 
dosáhnout významného zlepšení jejich 
hospodářské a sociální situace a stavu 
životního prostředí, se zařadí do kategorie, 
kde je v dalším období zapotřebí vyšší míry 
vnitrostátního spolufinancování.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) 16,39 % pro rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 21,19 % (tzn. celkem 
68 710 486 782 EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

(d) 21,19 % pro členské státy podporované 
Fondem soudržnosti;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) (e) 0,29 % jako dodatečné finanční 
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jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony 
úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, dostávají příděl ze strukturálních 
fondů ve výši nejméně dvou třetin jejich 
přídělu na období let 2007-2013.

Všechny regiony podporované v rámci cíle 
Konvergence v období let 2007 až 2013 
a jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 75 
% průměru HDP v EU-27, dostávají příděl 
ze strukturálních fondů ve výši nejméně 
dvou třetin jejich přídělu na období let 
2007-2013.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem snížit rozdíly průměrné intenzity 
pomoci na obyvatele, které mohou 
u některých členských států vzniknout ve 
srovnání s obdobím let 2007–2013, 
zavedou se takové sazby, podle nichž se 
přidělí finanční prostředky na období let 
2014–2020 alespoň na úrovni období let 
2007–2013 s odkazem na metodiku 
výpočtu uvedenou v příloze II nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006. Výše stropu se 
sníží v závislosti na vyloučení rybářského 
fondu a fondu pro rozvoj venkova.

Odůvodnění

Zavedení jednotné sazby omezení ve výši 2,5 % nezajišťuje flexibilitu pro zohlednění 
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stávajících rozdílů mezi členskými státy s ohledem na míru absorpce a úroveň rozvoje, což by 
v důsledku mělo negativní dopad na malé a méně rozvinuté regiony, jejichž ekonomiky byly 
těžce zasaženy finanční a ekonomickou krizí v letech 2008-2010.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

(a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, míra 
zaměstnanosti mezi aktivním 
obyvatelstvem a míra nezaměstnanosti 
u méně rozvinutých regionů 
a přechodových regionů;

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise zajistí, aby 
smlouvy o partnerství a operační 
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programy poskytly účinné a účelné 
způsoby spojení prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
a jejich provázání s nástrojem pro 
propojení Evropy a nařízeními 
o transevropských dopravních sítích.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 7 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici 
na rozpočtové závazky z fondů na období 
let 2014 až 2020.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
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mezi těmito kategoriemi regionů převádět. obecně mezi těmito kategoriemi regionů 
převádět.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 30 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž 
vezmou v úvahu integrované hlavní směry 
a vnitrostátní a regionální zvláštnosti;

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro příslušné jednotlivé 
země podle čl. 121 odst. 2 
a v doporučeních Rady podle čl. 148 odst. 
4 Smlouvy na základě národních 
programů reforem, přičemž vezmou 
v úvahu integrované hlavní směry 
a vnitrostátní a regionální zvláštnosti;

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 

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

námořním a rybářským fondem, nástrojem 
pro propojení Evropy a dalšími unijními 
a vnitrostátními finančními nástroji 
a koordinaci s EIB;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) určení oblastí, v nichž budou 
podporována propojení přeshraniční 
infrastruktury a/nebo regionální 
propojení;

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. g – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) plánované propojení prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s ostatními finančními nástroji, zejména 
s nástrojem pro propojení Evropy;

Pozměňovací návrh 96
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Návrh nařízení
Část 3 – 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, 
ochrana biologické rozmanitosti, opatření 
ke zmírňování změny klimatu vycházející 
z ekosystémového přístupu a přizpůsobení 
se této změně, odolnost vůči katastrofám 
a předcházení rizikům a řešení rizik, při 
výběru operací;

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) popis jeho přínosu pro rozvoj 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Z EFRR a ESF lze v rámci limitu 20 %
finančních prostředků poskytovaných Unií 
na každou prioritní osu operačního 
programu financovat tu část operace, jejíž 
náklady jsou způsobilé pro poskytnutí 
podpory z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, 
a to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Pozměňovací návrh 99
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 91 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(f) analýzu dopadů na životní prostředí 
s ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady, účinné 
využívání zdrojů, ochranu biologické 
rozmanitosti a odolnost vůči katastrofám;

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 1

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. Tomuto rozhodnutí by 
měl předcházet transparentní postup.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 92 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při posuzování velkých projektů 
Komise zhodnotí, zda finanční příspěvek 
z fondů nezpůsobí významný úbytek 
pracovních míst v existujících podnicích 
v Evropské unii, aby bylo zajištěno, že 
financování Společenství nepodporuje 
přemisťování společností v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 2
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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 bude při jeho 
sestavování prosazovat rovné zastoupení 
žen a mužů.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 99 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) doporučuje, aby Komise analyzovala 
možnost vytvoření celoevropského 
společného fondu financovaného ze 
strukturálních fondů na podporu 
evropského výzkumu ve vzájemné 
spolupráci;

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 110 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tematického cíle uvedeného 
v čl. 9 bodu (1) lze zřídit samostatnou 
prioritní osu s mírou spolufinancování až 
80 %, která by fungovala na unijní 
a meziregionální úrovni a byla řízena 
přímo či nepřímo Komisí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje regionům možnost dobrovolně přispívat k projektům 
spolupráce v oblasti výzkumu a rozvoje a zapojovat se do nich, ovšem s tím, že bude 
uplatňován centralizovaný a harmonizovaný postup výběru a stejný bude i přístup 
k provádění projektů a k řízení. Tuto myšlenku navrhl Výbor pro evropský výzkumný prostor 
a nedávno se objevila i ve zprávách několika poslanců EP.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) řídce (méně než 50 obyvatel na 
čtvereční kilometr) a velmi řídce (méně 
než 8 obyvatel na čtvereční kilometr) 
osídlené oblasti.

(c) řídce (méně než 125 obyvatel na 
čtvereční kilometr) a velmi řídce (méně 
než 8 obyvatel na čtvereční kilometr) 
osídlené oblasti s trvale negativní 
migrační rovnováhou.

Pozměňovací návrh 108
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 112 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se povinností členských 
států uvedených v tomto odstavci.

vypouští se

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 127 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát nachází v obtížné 
finanční situaci a splňuje jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1,
Komise – pokud je o to požádána – zavede 
prostřednictvím prováděcího aktu 
samostatný program, který by měl být 
uskutečněn na centralizovaném základě 
v souladu s článkem 53a nařízení Rady 
č. 1605/2002, aby byly konsolidovány 
fondy, jejichž čerpání bylo pozastaveno 
a/nebo které byly získány zpět, a úrokové 
výnosy nebo nevyužité prostředky 
dotčených členských států a aby byly co 
nejúčinněji využity na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím projektů 
infrastruktury, jež prospívají hospodářství.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud se členský stát nachází 
v obtížné finanční situaci a splňuje jednu 
z podmínek uvedených v čl. 22 odst. 1, 
Komise – pokud je o to požádána – zavede 
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prostřednictvím prováděcího aktu 
samostatný program, který by měl být 
uskutečněn na centralizovaném základě 
v souladu s článkem 53a nařízení Rady 
č. 1605/2002, aby byly konsolidovány 
fondy, jejichž čerpání bylo pozastaveno 
a/nebo které byly získány zpět, a úrokové 
výnosy nebo nevyužité prostředky 
dotčených členských států a aby byly co 
nejúčinněji využity na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím projektů 
infrastruktury, jež prospívají hospodářství.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Část 4 – 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 výboru je třeba zabezpečit 
rovné postavení mužů a žen.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v souladu se zásadami uvedenými 
v článcích 7 a 8.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 1 – sloupek 3 „Kritéria splnění“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Je k dispozici národní nebo regionální 
inovační strategie pro inteligentní

– Je k dispozici národní nebo regionální 
inovační strategie pro inteligentní 
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specializaci, která: specializaci, která:

– je vypracována v úzké spolupráci 
s regionálními zúčastněnými stranami,

– je založena na analýze silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb s cílem 
soustředit zdroje na omezený soubor priorit 
v oblasti výzkumu a inovací,

je založena na analýze silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb s cílem 
soustředit zdroje na omezený soubor priorit 
v oblasti výzkumu a inovací a současně 
zohledňovat případná posouzení 
předchozích zkušeností,

– nastiňuje opatření na podporu 
soukromých investic v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje,

– nastiňuje opatření na podporu 
soukromých investic v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje,

– nastiňuje možné součinnosti 
s opatřeními přijatými v rámci programu 
Horizont 2020;

– obsahuje systém monitorování 
a hodnocení.

– obsahuje systém monitorování 
a hodnocení umožňující pružné 
přizpůsobování plánu.

– Členský stát přijal rámec, který vymezuje 
dostupné rozpočtové prostředky na 
výzkum a inovace.

– Členský stát přijal rámec, který vymezuje 
dostupné rozpočtové prostředky na 
výzkum a inovace a programy a stanovení 
pořadí důležitosti investic souvisejících 
s prioritami EU.

– Členský stát přijal víceletý plán pro 
rozpočtování a stanovení pořadí důležitosti 
investic souvisejících s prioritami EU 
(Evropské strategické fórum pro výzkumné 
infrastruktury - ESFRI).

– Členský stát přijal víceletý plán pro 
rozpočtování a stanovení pořadí důležitosti 
investic souvisejících s prioritami EU 
(Evropské strategické fórum pro výzkumné 
infrastruktury - ESFRI).

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 2 – sloupek 2 „Předběžná podmínka“ – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové 
generace: Existence vnitrostátních plánů 
přístupových sítí nové generace, které 
zohledňují regionální opatření k dosažení 
cílů EU v oblasti vysokorychlostního 
přístupu k internetu se zaměřením na 
oblasti, kde trh není schopen poskytovat 

2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové 
generace: Existence vnitrostátních anebo 
regionálních plánů přístupových sítí nové 
generace, které zohledňují regionální 
opatření k dosažení cílů EU v oblasti
vysokorychlostního přístupu k internetu
a k podpoře územní soudržnosti se 
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otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu 
a v odpovídající kvalitě v souladu 
s pravidly EU pro hospodářskou soutěž 
a státní podpory, a poskytují dostupné 
služby zranitelným skupinám.

zaměřením na oblasti, kde trh není schopen 
poskytovat otevřenou infrastrukturu za 
dostupnou cenu a v odpovídající kvalitě 
v souladu s pravidly EU pro hospodářskou 
soutěž a státní podpory, a poskytují 
dostupné služby zranitelným skupinám.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 2 – sloupek 3 „Kritéria splnění“ – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Je vypracován vnitrostátní plán 
přístupových sítí nové generace, který 
obsahuje:

– Je vypracován vnitrostátní anebo 
regionální plán přístupových sítí nové 
generace, který obsahuje:

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha V – bod 2.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán 
do informačních a propagačních opatření 
tyto subjekty:

3. V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi zapojí řídící orgán 
do informačních a propagačních opatření 
alespoň jeden z těchto subjektů:

Odůvodnění
Bylo by dobré zaručit nezbytnou pružnost, aby mohly být zapojeny ty nejvhodnější subjekty 
v závislosti na typech operací / projektů, k nimž je třeba poskytnout informace a zajistit 
propagaci.


