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Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci
sdíleného řízení by měly být stanoveny 
podmínky umožňující Komisi vykonávat 
své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a rovněž by měly být 
vyjasněny oblasti odpovědnosti v rámci 
spolupráce členských států. Tyto 
podmínky by měly Komisi umožnit, aby 
získala ujištění, že členské státy využívají 
fondy SSR legálním a řádným způsobem a 
v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení ve smyslu nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství1. Členské státy a subjekty jimi 
jmenované pro tento účel by měly být 
odpovědné za provádění programů na 
příslušné územní úrovni v souladu s 
institucionálním, právním a finančním 
rámcem daného členského státu. Tato 
ustanovení rovněž zajistí, aby se věnovala 
pozornost potřebě doplňkovosti a souladu v 
souvislosti se zásahem Unie, přiměřenosti 
správních opatření a snížení 
administrativní zátěže příjemců prostředků 
z fondů SSR.

(8) Podle článku 317 Smlouvy by Komise 
ve spolupráci s členskými státy měla plnit 
rozpočet v souladu s opatřeními 
stanovenými v nařízeních přijatých pro 
provádění článku 322 Smlouvy, na svou 
vlastní zodpovědnost a do limitu 
stanoveného přidělenými prostředky, v 
souladu se zásadou řádného finančního 
řízení. Členské státy spolupracují s Komisí 
tak, aby finanční prostředky byly 
využívány v souladu se zásadou řádného 
finančního řízení. Členské státy a subjekty 
jimi jmenované pro tento účel by měly být 
odpovědné za provádění programů na 
příslušné územní úrovni v souladu s 
institucionálním, právním a finančním 
rámcem daného členského státu. Tato 
ustanovení rovněž zajistí, aby se věnovala 
pozornost potřebě doplňkovosti a souladu v 
souvislosti se zásahem Unie, přiměřenosti 
správních opatření a snížení 
administrativní zátěže příjemců prostředků 
z fondů SSR.

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy: hospodářskými a 
sociálními partnery; subjekty zastupujícími 
občanskou společnost, včetně partnerů v 
oblasti životního prostředí, nevládními 
organizacemi a subjekty zodpovědnými za 
prosazování rovnosti a nediskriminace. 
Účelem tohoto partnerství je respektovat 
zásadu víceúrovňové správy, zajistit 
vlastnictví plánovaných zásahů pro 
zúčastněné strany a navázat na zkušenosti a 
know-how příslušných zúčastněných stran.
Komise by měla být zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci, které stanoví 
kodex chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení smluv o 
partnerství a programů konzistentním 
způsobem.

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
v rámci daných ústavních, právních a 
finančních podmínek navázat spolupráci 
se zástupci příslušných regionálních, 
místních, městských a jiných orgánů 
veřejné správy: hospodářskými a 
sociálními partnery; subjekty zastupujícími 
občanskou společnost, včetně partnerů v 
oblasti životního prostředí, nevládními 
organizacemi a subjekty zodpovědnými za 
prosazování rovnosti a nediskriminace. 
Účelem tohoto partnerství je respektovat 
zásadu víceúrovňové správy, zajistit 
vlastnictví plánovaných zásahů pro 
zúčastněné strany a navázat na zkušenosti a 
know-how příslušných zúčastněných stran.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí 
vyčlenit nejméně 20 % rozpočtu Unie na 

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“.
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cíle v oblasti změny klimatu by členské 
státy měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

Or. de

Odůvodnění

V Komisí předloženém návrhu nového VFR se stále počítá s tím, že na cíle v oblasti změny 
klimatu bude vyčleněno 20 % rozpočtových prostředků EU; návrh však bude ještě předmětem 
jednání, a tato předčasně uvedená čísla by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Komise by měla 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; domnívá se, že strukturální 
fondy by měly být využívány naplno, aby 
podpořily budování kapacit v regionech 
pomocí příslušných činností zaměřených 
na zakládání středisek excelence, 
modernizaci univerzit, nákup vědeckých 
zařízení, místní transfer technologií, 
podporu začínajících podniků a 
společností vzniklých odštěpením a místní 
interakci mezi průmyslem a akademickou 
obcí; má za to, že to umožní otevřít cesty k 
rozvoji excelence, protože tyto regiony 
povede k plné účasti na programu 
Horizon 2020 založeném na kvalitě a 
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excelenci; strukturální fondy by po 
programu Horizon 2020 mohly být 
využívány k financování nebo 
spolufinancování výzkumných projektů 
navazujících na program Horizon 2020, a 
zhodnotit takto výsledky výzkumů, díky 
čemuž bude podpořen snadný přístup 
ke znalostem nebo bude usnadněno 
uplatňování takto získaných znalostí, 
pokud jde o jejich přímé hospodářské a 
společenské využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Společný strategický rámec v příloze 
tohoto nařízení bude konkretizovat cíle 
Unie, aby poskytl jasnější strategické 
zaměření procesu programování na úrovni 
členských států a regionů. Společný 
strategický rámec by měl zjednodušit 
odvětvovou a územní koordinaci zásahů 
Unie prostřednictvím fondů SSR a 
ostatních příslušných politik a nástrojů 
Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

V některých případech by předběžné podmínky nemusely záviset na pracovníkovi, který 
program spravuje.

Pozměňovací návrh 27
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

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. Pokud 
by se tyto opravy či pozastavení plateb 
týkaly členského státu, který má vážné 
potíže v oblasti finanční stability nebo mu 
takové potíže hrozí, mohou být tomuto 
členskému státu tyto prostředky 
poskytnuty v rámci zvláštního, Komisí 
spravovaného programu na podporu 
růstu. K tomu by mělo dojít na základě 
dotyčného programu, ovšem s ohledem na 
priority s maximální hospodářskou 
účinností. Účelem tohoto mechanismu je 
dále nevyostřovat napjatou hospodářskou 
situaci. 

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Hermann Winkler

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 

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 



PE488.023v01-00 10/57 AM\900821CS.doc

CS

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.

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Hermann Winkler

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 

vypouští se
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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. de

Pozměňovací návrh 30
Markus Pieper

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. 

(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. 
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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.

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. Pokud členský stát nepřijme 
v období delším než tři měsíce žádná 
dostatečná opatření, může dát Komise 
pozastavené prostředky k dispozici v rámci 
některého z programů, které spravuje. 
Tento program musí být zaměřen na 
priority maximální podpory růstu, 
například na hospodářskou 
infrastrukturu, aby nevznikly větší škody 
v rámci regionálního hospodářství a 
sociální situace.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Aldo Patriciello

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 zasáhnout širší okruh 
potenciálních příjemců.

Or. it

Odůvodnění

Větší přesnost uvedené otázky.

Pozměňovací návrh 33
Markus Pieper

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 

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
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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.

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 určené k opětovnému využití i 
starší zdroje a spolu s nimi i další 
použitelné prostředky, získané například 
z finančních oprav, by měly být v rámci 
správy, kterou by vykonávala Komise, a 
s ohledem na nejdůležitější priority 
v oblasti růstu poskytnuty členským 
státům, které se potýkají s vážnými 
potížemi v oblasti finanční stability.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a udržitelný vliv zásahů fondů 
SSR, měla by existovat ustanovení, která 
zaručí, že investice do podniků a 
infrastruktury budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání, aby se fondy SSR 
využívaly k nepatřičným výhodám. 
Zkušenosti ukázaly, že minimální 
dostatečná doba činí pět let, s výjimkou 
případů, kdy pravidla státní podpory 
předpokládají jinou dobu. Z obecných 
požadavků na trvalost je vhodné vyloučit 
činnosti podporované ESF a činnosti, které 
nezahrnují produktivní investice nebo 
investice do infrastruktury, pokud tyto 
požadavky nevyplývají z platných pravidel 

(41) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a udržitelný vliv zásahů fondů 
SSR, měla by existovat ustanovení, která 
zaručí, že investice do podniků a 
infrastruktury budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání, aby se fondy SSR 
využívaly k nepatřičným výhodám. 
Zkušenosti ukázaly, že minimální 
dostatečná doba činí deset let, s výjimkou 
případů, kdy pravidla státní podpory 
předpokládají jinou dobu. Z obecných 
požadavků na trvalost je vhodné vyloučit 
činnosti podporované ESF a činnosti, které 
nezahrnují produktivní investice nebo 
investice do infrastruktury, pokud tyto 
požadavky nevyplývají z platných pravidel 
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státní podpory, a je vhodné vyloučit 
příspěvky do finančních nástrojů nebo z 
nich.

státní podpory, a je vhodné vyloučit 
příspěvky do finančních nástrojů nebo z 
nich.

Or. de

Odůvodnění

Srov. článek 77; usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě 
Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 35
Markus Pieper

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 byla schopna 
zvážit, zda finanční příspěvek z fondů 
nepovede na stávajících místech v 
Evropské unii k významným ztrátám 
pracovních míst, a bylo tak zajištěno, že 
financování z prostředků Společenství 
nebude sloužit jako podpora přemisťování 
těchto míst v rámci Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Požaduje, aby v případě přímých 
provozních příspěvků byla zohledněna 
skutečnost, že politika soudržnosti 
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zejména u velkých podniků financuje 
spíše multiplikační účinky, než aby 
působila přímo na dané místo, a požaduje 
proto, aby se podpora velkých 
soukromých podniků zaměřovala větší 
měrou než doposud na investice do 
výzkumu a vývoje, případně byla též 
nabízena méně přímým způsobem 
prostřednictvím podpory infrastruktury.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41c) Požaduje proto, aby v obecném 
nařízení o strukturálních fondech bylo 
stanoveno jasné pravidlo, které vyloučí, 
aby z prostředků EU mohlo být 
financováno přemisťování míst uvnitř 
EU, a sníží referenční hodnotu, při jejímž 
překročení musí být uvedené investice 
přezkoumány, na 10 milionů, přičemž 
velké podniky budou z poskytování těchto 
přímých příspěvků vyloučeny a doba 
činností bude omezena na 10 let.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Za účelem podpory finanční disciplíny 
je vhodné stanovit opatření ke zrušení 
kterékoli části rozpočtového závazku v 
rámci některého programu, zejména pokud 
částka může být vyňata ze zrušení závazku 
a pokud prodlevy při provádění vyplývají z 
mimořádných nebo nepředvídatelných 
okolností nezávislých na dotyčné straně, 
jejichž následkům nelze ani přes veškeré 
prokázané úsilí zabránit.

(51) Za účelem podpory finanční disciplíny 
je vhodné stanovit opatření ke zrušení 
kterékoli části rozpočtového závazku v 
rámci některého programu, zejména pokud 
částka může být vyňata ze zrušení závazku 
a pokud prodlevy při provádění vyplývají z 
mimořádných nebo nepředvídatelných 
okolností nezávislých na dotyčné straně, 
jejichž následkům nelze ani přes veškeré 
prokázané úsilí zabránit. Pokud se některý 
členský stát ocitne v obtížné finanční 
situaci, měla by Komise na žádost 
dotyčného členského státu převzít správu 
nad těmito prostředky a stanovit zvláštní 
program, který by podporoval zejména 
hospodářský růst dotyčného členského 
státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat z 
EFRR a ESF mezi méně rozvinuté regiony, 
přechodové regiony a více rozvinuté 
regiony podle jejich HDP na obyvatele ve 
srovnání s průměrem EU. Pro zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti investic ze 
strukturálních fondů, regiony, jejichž HDP 

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat z 
EFRR a ESF mezi méně rozvinuté regiony, 
přechodové regiony a více rozvinuté 
regiony podle jejich HDP na obyvatele ve 
srovnání s průměrem EU. Pro zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti investic ze 
strukturálních fondů by regiony, které byly 
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na obyvatele byl v období 2007–2013 nižší 
než 75 % průměru EU-25 v referenčním 
období, ale jejichž HDP na obyvatele 
vzrostl na více než 75 % průměru EU-27, 
by měly obdržet nejméně dvě třetiny svých 
přídělů na období 2007–2013. Členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele je nižší než 90 % průměru 
EU, by měly z FS čerpat prostředky v 
rámci cíle „Investice pro růst a 
zaměstnanost“.

v období 2007–2013 podporovány v rámci 
plnění cíle konvergence, ale jejichž HDP 
na obyvatele vzrostl na více než 75 % 
průměru EU-27, měly obdržet nejméně dvě 
třetiny svých přídělů na období 2007–
2013. Členské státy, jejichž hrubý národní 
důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 
% průměru EU, by měly z FS čerpat 
prostředky v rámci cíle „Investice pro růst 
a zaměstnanost“.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Za účelem silnějšího zaměření na 
výsledky a dosahování záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020 by se pět procent z 
prostředků určených na cíl „Investice pro 
růst a zaměstnanost“ mělo vyčlenit jako 
výkonnostní rezerva pro každý fond a 
každou kategorii regionů v každém 
členském státě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se zásadně prostředky 
převádět mezi různými regiony s výjimkou 
řádně odůvodněných okolností 
souvisejících se splněním jednoho nebo 
více tematických cílů, přičemž takový 
výjimečný příděl by neměl přesáhnout 
30 % z celkových prostředků určených pro 
dotyčnou kategorii regionů.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Aby byl zajištěn skutečný 
hospodářský dopad, neměla by podpora z 
fondů nahrazovat výdaje z veřejných 
zdrojů nebo rovnocenné strukturální výdaje 
členských států za podmínek tohoto 
nařízení. Kromě toho, aby podpora z fondů 
zohledňovala širší hospodářské souvislosti, 
měla by být úroveň výdajů z veřejných 
zdrojů stanovena podle obecných 
makroekonomických podmínek, ve kterých 
financování probíhá, a to na základě 
ukazatelů uvedených v programech 
stability a v konvergenčních programech 
každoročně předkládaných členskými státy 
v souladu s nařízením (ES) č. 1466/1997 ze 
dne 7. července 1997 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik13. Ověření zásady 
adicionality, které provádí Komise, by se 
mělo zaměřit na členské státy, kde v méně 
rozvinutých a přechodových regionech 
žije nejméně 15 % obyvatel, a to kvůli 
rozsahu finančních prostředků, jež jim 

(60) Aby byl zajištěn skutečný 
hospodářský dopad, neměla by podpora z 
fondů nahrazovat výdaje z veřejných 
zdrojů nebo rovnocenné strukturální výdaje 
členských států za podmínek tohoto 
nařízení. Kromě toho, aby podpora z fondů 
zohledňovala širší hospodářské souvislosti, 
měla by být úroveň výdajů z veřejných 
zdrojů stanovena podle obecných 
makroekonomických podmínek, ve kterých 
financování probíhá, a to na základě 
ukazatelů uvedených v programech 
stability a v konvergenčních programech 
každoročně předkládaných členskými státy 
v souladu s nařízením (ES) č. 1466/1997 ze 
dne 7. července 1997 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik13. Ověření zásady 
adicionality, které provádí Komise, by se 
mělo vztahovat na všechny regiony.
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jsou přidělovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86 a) V případě členských států, které 
mají nebo jim hrozí vážné finanční potíže 
a využívají již podpůrná opatření podle čl. 
22 odst. 1, může Komise na žádost 
dotyčného členského státu poskytnout 
tomuto státu na základě plnění rozpočtu 
centralizovaným řízením v souladu s 
článkem 53a nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 v rámci zvláštního 
programu, jehož těžiště bude spočívat 
v investicích zaměřených na růst, zvláště 
v oblasti hospodářské infrastruktury, 
opravné a/nebo navrácené prostředky 
a/nebo úroky či jiné zpětné toky. 

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86b) V zájmu toho, aby se dále 
nezhoršovala finanční situace států, jež již 
mají nebo jim hrozí vážné finanční potíže, 
by Komise měla dát navrácené nebo 
pozastavené prostředky na žádost těchto 
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členských států a na základě své správy co 
nejrychleji těmto členským státům k 
dispozici v rámci zvláštního programu 
konkrétně zaměřeného na podporu růstu, 
například na podporu hospodářské 
infrastruktury.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Hermann Winkler



PE488.023v01-00 22/57 AM\900821CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, přijetí společného 
strategického rámce, dodatečná pravidla 
pro přidělování výkonnostní rezervy, 
definici oblasti a populace, na kterou se 
vztahují strategie místního rozvoje, 
podrobná pravidla pro finanční nástroje 
(předběžné hodnocení, kombinování 
podpory, způsobilost výdajů, druhy 
činností, které se nepodporují), pravidla 
pro určité druhy finančních nástrojů 
zaváděných na vnitrostátní, regionální, 
nadnárodní či přeshraniční úrovni, 
pravidla pro dohody o financování, 
pravidla pro převod a správu aktiv, 
ujednání o řízení a kontrole, pravidla pro 
žádosti o platbu a zavedení systému 
kapitalizace ročních splátek, vymezení 
paušální sazby podpory na operace 
vytvářející příjmy, vymezení paušální 
sazby na nepřímé náklady v případě 
grantů na základě stávajících metod a 
příslušných sazeb použitelných v 
politikách Unie, povinnosti členských 
států ohledně postupu nahlašování 
nesrovnalostí a vymáhání neoprávněně 
vyplacených částek, způsoby výměny 
informací o operacích, ujednání o vhodné 
auditní stopě, podmínky vnitrostátních 
auditů, akreditační kritéria pro řídící a 
certifikační orgány, identifikaci běžných 
nosičů dat a kritéria pro stanovení úrovně 
finanční opravy, která má být uplatněna. 
Komise by také měla být oprávněna měnit 
přílohu V za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 

vypouští se
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prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství,
rozhodnutí o přidělení výkonnostní 
rezervy a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami 
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu v 
rámci Fondu soudržnosti převedena do 
nástroje pro propojení Evropy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí a 
změně operačních programů, rozhodnutí o 
velkých projektech, rozhodnutí o 
společných akčních plánech, rozhodnutí o 
pozastavení plateb a rozhodnutí o 
finančních opravách.

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství 
a v případě zrušení závazků rozhodnutí o 
změně rozhodnutí přijímajících programy; 
pokud jde o fondy, měla by být zmocněna 
přijímat rozhodnutí vymezující regiony a 
členské státy, jež splňují kritéria týkající se 
Investic pro růst a zaměstnanost, 
rozhodnutí o ročním rozdělení prostředků 
na závazky mezi členské státy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci Fondu soudržnosti 
převedena do nástroje pro propojení 
Evropy, rozhodnutí o částce, která má být z 
přídělu každého členského státu v rámci 
strukturálních fondů převedena na 
potraviny pro znevýhodněné osoby, 
rozhodnutí o přijetí a změně operačních 
programů, rozhodnutí o velkých 
projektech, rozhodnutí o společných 
akčních plánech, rozhodnutí o pozastavení 
plateb a rozhodnutí o finančních opravách.

Or. de
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Pozměňovací návrh 48
Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní rezervy 
a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami 
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu v 
rámci Fondu soudržnosti převedena do 
nástroje pro propojení Evropy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních 
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí a 
změně operačních programů, rozhodnutí o 
velkých projektech, rozhodnutí o 
společných akčních plánech, rozhodnutí o 
pozastavení plateb a rozhodnutí o 
finančních opravách.

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní rezervy 
a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami 
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu v 
rámci Fondu soudržnosti převedena do 
nástroje pro propojení Evropy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních 
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí a 
změně operačních programů, rozhodnutí o 
velkých projektech, rozhodnutí o 
společných akčních plánech, rozhodnutí o 
pozastavení plateb a rozhodnutí o 
finančních opravách, jakož i rozhodnutí o 
zvláštních programech pro členské státy 
nacházející se v obtížné finanční situaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Markus Pieper
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Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – pododstavec 2 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „kategorií regionů“ se rozumí 
rozdělení regionů do kategorií „méně 
rozvinuté regiony“, „přechodové regiony“
nebo „více rozvinuté regiony“ podle čl. 82 
odst. 2;

(19) „kategorií regionů“ se rozumí 
rozdělení regionů do kategorií „méně 
rozvinuté regiony“ nebo „více rozvinuté 
regiony“ podle čl. 82 odst. 2;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění při zohlednění 
integrovaných hlavních směrů a 
doporučení pro konkrétní země podle čl. 
121 odst. 2 Smlouvy a příslušných 
doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy.

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění při zohlednění 
příslušných integrovaných hlavních směrů 
a doporučení pro konkrétní země podle čl. 
121 odst. 2 Smlouvy, příslušných 
doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy založených na národních 
programech reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla 
podpora z fondů SSR v souladu 
s politikami a prioritami Unie a vzájemně 
se doplňovala s dalšími finančními nástroji 
Unie.

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla 
podpora z fondů SSR v souladu 
s politikami a prioritami Unie a vzájemně 
se doplňovala s dalšími finančními nástroji 
Unie a zohledňovala specifickou situaci 
jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za provádění programů a plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení a zvláštních 
pravidel pro fondy na příslušné územní 
úrovni v souladu s institucionálním, 
právním a finančním rámcem dotyčného 
členského státu, pokud jsou v souladu s 
tímto nařízením a se zvláštními nařízeními 
o fondech.

4. Členské státy, případně územní úrovně 
stanovené na základě jejich 
institucionálních, právních a finančních 
rámců, a subjekty určené členskými státy 
pro tento účel zodpovídají za provádění 
programů a plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení a zvláštních pravidel pro 
fondy, pokud jsou v souladu s tímto 
nařízením a se zvláštními nařízeními o 
fondech.
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Or. de

Pozměňovací návrh 54
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, na 
němž se podílejí členské státy a Komise, v 
souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou částky z FS 
převedené na nástroj pro propojení 
Evropy uvedený v čl. 84 odst. 4 a
inovativních opatření z podnětu Komise 
podle článku 9 nařízení o EFRR a 
technické pomoci z podnětu Komise.

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, na 
němž se podílejí členské státy a Komise, v 
souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou inovativních opatření 
z podnětu Komise podle článku 9 nařízení 
o EFRR a technické pomoci z podnětu 
Komise.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, na 
němž se podílejí členské státy a Komise, v 
souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou částky z FS převedené 
na nástroj pro propojení Evropy uvedený v 
čl. 84 odst. 4 a inovativních opatření z 
podnětu Komise podle článku 9 nařízení o 
EFRR a technické pomoci z podnětu 
Komise.

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, na 
němž se podílejí členské státy a Komise, v 
souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou částky z FS převedené 
na nástroj pro propojení Evropy uvedený v 
čl. 84 odst. 4 a inovativních opatření z 
podnětu Komise podle článku 9 nařízení o 
EFRR a technické pomoci z podnětu 
Komise a programu na podporu 
členských států nacházejících se ve 
finančních potížích, který je uveden v čl. 
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22 odst. 2a.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Kent Johansson

Návrh nařízení
Část 2 – 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – 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 efektivitu 
a účinnost fondů SSR, prostřednictvím 
provádění stanovených cílů a 
prostřednictvím monitorování, podávání 
zpráv a hodnocení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát 
spolupráci s těmito partnery:

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát 
v souladu s čl. 4 odst. 4 spolupráci s
příslušnými místními a regionálními 
orgány a s těmito partnery:

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 140, aby stanovila evropský 
kodex chování, který stanoví cíle a kritéria, 
která mají podpořit provádění dohod o 
partnerství a zjednodušit sdílení informací, 
zkušeností, výsledků a osvědčených 
postupů mezi členskými státy.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142 do tří měsíců od přijetí 
tohoto nařízení, aby stanovila evropský 
kodex chování, který stanoví cíle a kritéria, 
která mají podpořit provádění dohod o 
partnerství a zjednodušit sdílení informací, 
zkušeností, výsledků a osvědčených 
postupů mezi členskými státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 7 – pododstavec 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 zaručení
rovnosti žen a mužů, podporu sladění 
rodinného a pracovního života v zájmu 
zvýšení míry zaměstnanosti žen a 
začlenění hlediska rovnosti pohlaví při 
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přípravě a provádění programů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Kent Johansson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 7 – pododstavec 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 začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví při přípravě, provádění a 
hodnocení programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat v 
rámci zásad integrovaného udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“ a potřeby zabránit 
budoucím vnějším nákladům pro 
evropskou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství a 
akvakultury (v případě EMFF);

(3) zvýšení konkurenceschopnosti 
evropských podniků, zejména malých a 
středních podniků a mikropodniků, 
odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a 
odvětví rybářství a akvakultury (v případě 
EMFF);

Or. ro
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Pozměňovací návrh 65
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, odvětví zemědělství (v 
případě EZFRV) a odvětví rybářství a 
akvakultury (v případě EMFF);

3) zvýšení konkurenceschopnosti zejména 
malých a středních podniků a jejich sítí, 
odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a 
odvětví rybářství a akvakultury (v případě 
EMFF);

Or. it

Odůvodnění

Snahy o zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti, které jsou rozvíjeny v rámci regionální 
politiky, jsou zaměřeny na malé a střední podniky. Nicméně velké podniky hrají ve 
strukturální politice rovněž důležitou roli, například jako partneři při rozvoji průmyslových 
seskupení. Možnost podporovat velké podniky by v souladu s iniciativou nazvanou 
„Průmyslová politika pro věk globalizace“ měla existovat stále, ovšem důraz by měl být i 
nadále kladen na malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 66
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství ve všech odvětvích;

(4) podpora přechodu na efektivní
hospodářství založené na obnovitelné 
energii ve všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Aldo Patriciello
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech odvětvích;

4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství a hospodářství založené na 
nízkých emisích dalších významných 
znečišťujících látek ve všech odvětvích;

Or. it

Odůvodnění

Rozšířit program snižování znečištění, aby se kromě uhlíku vztahoval i na další znečišťující 
látky.

Pozměňovací návrh 68
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech odvětvích;

(4) průmyslový rozvoj a podpora přechodu 
na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 
odvětvích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) podpora přizpůsobení se ekosystémové 
změně klimatu, předcházení rizikům a 
řízení rizik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) zvýšení energetické účinnosti ve 
všech odvětvích, zejména ve veřejných 
budovách a bydlení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů;

(6) ochrana životního prostředí a 
kulturního dědictví a podpora účinného 
využívání zdrojů a jejich efektivního 
spravování pomocí přiměřené účasti 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů;

6) ochrana životního prostředí a 
kulturního dědictví a podpora znalostí a
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účinného využívání zdrojů;

Or. it

Odůvodnění

Zahrnutí ochrany kulturního dědictví mezi tematické cíle fondů společného strategického 
rámce je velmi důležité. Tento návrh je navíc v souladu s čl. 5 odst. 6 písm. c) návrhu nařízení 
o ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 73
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů;

(6) ochrana životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a ekosystémů a podpora 
účinného využívání zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

(7) podpora udržitelné intermodální
dopravy a mobility a soustředění se na 
odstraňování překážek a dokončení 
chybějících přeshraničních spojení 
v udržitelných a intermodálních 
dopravních infrastrukturách

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

(7) podpora udržitelné dopravy ve všech 
regionech, zejména podpora napojení 
méně rozvinutých regionů na 
transevropskou dopravní infrastrukturu, a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

Or. ro

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

(8) zvyšování zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro
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Pozměňovací návrh 78
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy.

(11) posilování institucionální kapacity, 
včetně budování kapacit pro partnery 
uvedené v článku 5, zejména místní a 
regionální orgány a organizace občanské 
společnosti, a účinné a inovativní veřejné 
správy

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 9 – pododstavec 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) zvyšování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 80
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 81
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 11 – pododstavec 1 – písmeno f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) mechanismy pro zajištění soudržnosti a 
souladu programování fondů SSR 
s doporučeními pro konkrétní země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s příslušnými 
doporučeními Rady přijatými podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy.

(f) mechanismy pro zajištění soudržnosti a 
souladu programování fondů SSR 
s příslušnými doporučeními pro konkrétní 
země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy 
a s příslušnými doporučeními Rady 
přijatými podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
založenými na národních programech 
reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijetí a přezkum Znovupřezkoumání

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 12 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Společný strategický rámec je obsažen 
v příloze tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 
a případně přijme aktem v přenesené 
pravomoci revidovaný společný 
strategický rámec v souladu s článkem 
142.

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, může Komise EU 
předložit zákonodárnému orgánu na jeho 
žádost návrh změny.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 
a případně přijme aktem v přenesené 
pravomoci revidovaný společný strategický 
rámec v souladu s článkem 142.

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 
a případně přijme aktem v přenesené 
pravomoci revidovaný společný strategický 
rámec v souladu s článkem 142.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje smlouvu o 
partnerství na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

1. Každý členský stát vypracuje s 
podporou Komise a ve spolupráci s 
Komisí do 30. září 2013 smlouvu o 
partnerství na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smlouvu o partnerství vypracují členské 
státy ve spolupráci s partnery uvedenými v 
článku 5. Smlouva o partnerství se 
vypracuje v dialogu s Komisí.

2. Smlouvu o partnerství odpovídající 
ustanovením čl. 4. odst. 4 vypracují 
členské státy ve spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 5. Smlouva o 
partnerství se vypracuje v dialogu s 
Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – článek 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Komise je rovnocenným partnerem 
každého členského státu a je stejnou 
měrou zodpovědná za plnění cílů strategie 
Evropa 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 89
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje s 
ohledem na tematické cíle a klíčová 
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, a na cíle stanovené 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy;

(i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje s 
ohledem na tematické cíle a klíčová 
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, a na cíle stanovené 
v příslušných doporučeních pro jednotlivé 
země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy a 
v příslušných doporučeních Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy založených 
na národních programech reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kent Johansson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – 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 
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rozdělení odpovědností.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(v) hlavních prioritních oblastí pro 
spolupráci, případně s přihlédnutím ke 
stávajícím makroregionálním strategiím či 
součinnostem a strategiím či 
součinnostem pro přímořské oblasti a 
řeky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, 
případně včetně orientační výše přídělu 
finančních prostředků pro každý příslušný 
fond SSR;

(c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb regionů se zeměpisnými oblastmi 
nejvíce postiženými chudobou nebo 
regionů řešících demografické problémy 
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;

Or. de
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Pozměňovací návrh 93
Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) integrovanou strategii rozvoje 
infrastruktury regionů, zejména 
s ohledem na integrované využívání fondů 
SSR, nástroje pro propojení Evropy a 
fondů TEN, se zvláštním zřetelem 
k přeshraničnímu propojení a 
regionálním návaznostem na nadnárodní 
dopravní osy;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) ucelené tabulky milníků a cílů 
stanovených v rámci programů pro 
výkonnostní rámec podle čl. 19 odst. 1, 
spolu s metodologií a mechanismem pro 
zajištění vzájemného souladu jednotlivých 
programů a fondů SSR;

(i) ucelené tabulky měřitelných 
kvalitativních a kvantitativních milníků a 
cílů stanovených v rámci programů pro 
výkonnostní rámec podle čl. 19 odst. 1, 
spolu s metodologií a mechanismem pro 
zajištění vzájemného souladu jednotlivých 
programů a fondů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. d – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na celostátní a regionální 
úrovni, a harmonogramu jejich provádění, 
pokud nejsou předběžné podmínky 
splněny; 

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na evropské, celostátní a 
regionální úrovni, a harmonogramu jejich 
provádění, pokud nejsou předběžné 
podmínky splněny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí soulad smlouvy o 
partnerství s tímto nařízením, se společným 
strategickým rámcem a s doporučeními pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a s doporučeními Rady přijatými 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž 
zohlední předběžná hodnocení programů a 
své připomínky vyjádří do tří měsíců ode 
dne předložení smlouvy o partnerství. 
Členský stát poskytne veškeré nezbytné 
dodatečné informace a případně smlouvu o 
partnerství upraví.

1. Komise posoudí soulad smlouvy o 
partnerství s tímto nařízením, se společným 
strategickým rámcem a s příslušnými
doporučeními pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s doporučeními 
Rady přijatými podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy založenými na národních 
programech reforem, přičemž zohlední 
předběžná hodnocení programů a své 
připomínky vyjádří do tří měsíců ode dne 
předložení smlouvy o partnerství. Členský 
stát poskytne veškeré nezbytné dodatečné 
informace a případně smlouvu o partnerství 
upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do šesti
měsíců po jejím předložení členským 
státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do čtyř
měsíců po jejím předložení členským 
státem a poté, co budou zohledněny 
všechny připomínky Komise. Daný 
členský stát a Komise spolupracují 
v zájmu rychlého přijetí smlouvy o 
partnerství. Nejzazší termín pro přijetí 
smlouvy o partnerství nesmí v každém 
případě překročit šest měsíců od jejího 
předložení členským státem. Smlouva o 
partnerství nevstoupí v platnost před 1. 
lednem 2014.

Or. ro

Pozměňovací návrh 98
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát navrhne změnu 
smlouvy o partnerství, Komise provede 
posouzení podle odstavce 1 a případně
přijme prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení navržené změny.

3. Pokud členský stát navrhne změnu 
smlouvy o partnerství, Komise provede 
posouzení podle odstavce 1 a do jednoho 
měsíce přijme prostřednictvím prováděcích 
aktů rozhodnutí o schválení navržené 
změny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 99
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Tyto předběžné 
podmínky by měly mít závazně těsnou 
obsahovou spojitost s účinným 
prováděním fondů SSR.

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění 
předběžných podmínek. Nedokončení 
opatření ke splnění předběžných podmínek 
ve lhůtě stanovené v programu je důvodem 
pro pozastavení plateb ze strany Komise.

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu může být po 
provedení analýzy příslušných příčin a 
okolností důvodem pro pozastavení plateb 
ze strany Komise.

Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 17 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem pro 
pozastavení plateb ze strany Komise.

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem pro 
pozastavení plateb ze strany Komise.
V případě členských států, jimž hrozí nebo 
jež mají finanční potíže, se použije čl. 22
odst. 2a (žádost o zvláštní program řízený 
Evropskou komisí).

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 18 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 18 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát může z vlastního podnětu 
rozhodnout o vytvoření vnitrostátní 
výkonnostní rezervy pro cíl „Investice pro 
růst a zaměstnanost“, a to ve výši 5 % 
z jeho celkového přídělu.

Or. en

Odůvodnění

Povinná výkonnostní rezerva by vylučovala efektivnost politiky soudržnosti vzhledem k tomu, 
že snadno dosažitelné cíle by byly nastaveny v zájmu získání vyčleněných finančních 
prostředků. Proto by výkonnostní rezerva neměla být povinná. Členské státy se mohou 
rozhodnout zavést ji na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
přezkoumá výkonnost programů v každém 
členském státě v letech 2017 a 2019 s 
ohledem na výkonnostní rámec stanovený 
v příslušné smlouvě o partnerství a v 
programech. Způsob stanovení 
výkonnostního rámce je uveden v příloze I.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
každoročně přezkoumá výkonnost 
programů v každém členském státě. V 
letech 2017 a 2019 se provede přezkum a 
úprava období s ohledem na výkonnostní 
rámec stanovený v příslušné smlouvě o 
partnerství a v programech. Způsob 
stanovení výkonnostního rámce je uveden 
v příloze I.

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento přezkum posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených 
ve zprávách o pokroku předkládaných 
členskými státy v letech 2017 a 2019.

2. Tento přezkum období posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených 
ve zprávách o pokroku předkládaných 
členskými státy v letech 2017 a 2019.

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě přezkumu provedeného v 
roce 2019 přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o programech 
a prioritách pro každý fond SSR a členský 
stát, které dosáhly svých milníků. Členské 
státy navrhnou přidělení výkonnostní 
rezervy programům a prioritám určeným 
v uvedeném rozhodnutí Komise. Komise 
schválí změnu dotčených programů v 

2. Na základě přezkumu provedeného v 
roce 2019 přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o programech 
a prioritách pro každý fond SSR a členský 
stát, které dosáhly svých milníků.
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souladu s článkem 26. Pokud členský stát 
nepředloží informace podle čl. 46 odst. 2 a 
3, výkonnostní rezerva pro dotčené 
programy a priority se nepřidělí.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud z přezkumu výkonnosti vyplývá, 
že priorita nedosáhla milníků stanovených 
ve výkonnostním rámci, může Komise 
pozastavit celou průběžnou platbu nebo 
její část na prioritu programu v souladu 
s postupem stanoveným ve zvláštních 
pravidlech pro fondy.

3. Pokud z přezkumu výkonnosti vyplývá, 
že priorita nedosáhla milníků stanovených 
ve výkonnostním rámci, Komise a členské 
státy přijmou nezbytná opatření. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů stanovených 
ve výkonnostním rámci, může v souvislosti 
s dotyčnými prioritami uplatnit finanční 
opravy. Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 142 pro stanovení kritérií a 
metodologie pro určení úrovně finančních 
operací, které mají být uplatněny.

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů stanovených 
ve výkonnostním rámci, může v souvislosti 
s dotyčnými prioritami uplatnit finanční 
opravy. Komise je zmocněna po konzultaci 
s účastnícími se členskými státy a ve 
spolupráci s nimi přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
142 pro stanovení kritérií a metodologie 
pro určení úrovně finančních operací, které 
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mají být uplatněny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 110
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se vypouští.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát předloží návrh na změnu 
smlouvy o partnerství a příslušných 
programů ve lhůtě jednoho měsíce. Je-li to 
nezbytné, sdělí Komise své připomínky ve 
lhůtě jednoho měsíce od předložení změn, 
a členský stát má poté měsíc na to, aby 
svůj návrh podal znovu.

2. Členský stát ve spolupráci s Komisí
podá návrh na změnu smlouvy o 
partnerství a příslušných programů ve lhůtě 
jednoho měsíce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise žádné připomínky nemá 
nebo byly její připomínky uspokojivě 
zohledněny, přijme rozhodnutí o schválení 
změn smlouvy o partnerství a příslušných 
programů bez zbytečného odkladu.

3. Komise přijme rozhodnutí o schválení 
změn smlouvy o partnerství a příslušných 
programů do 15 dní od přijetí schválených 
změn.

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 1, je-li finanční 
pomoc členskému státu poskytována v 
souladu s odst. 1 písm. d) a má-li 
návaznost na ozdravný program, může 
Komise s cílem maximalizovat dopad 
dostupných fondů SSR na růst a 
konkurenceschopnost smlouvu o 
partnerství a programy změnit i bez návrhu 
členského státu. Ve snaze zajistit účinné 
provádění smlouvy o partnerství a 
příslušných programů se Komise zapojí do 
jejich řízení, jak je uvedeno v ozdravném 
programu nebo v memorandu o ujednání, 
které dotčený členský stát podepsal.

4. Odchylně od odstavce 1, je-li finanční 
pomoc členskému státu poskytována v 
souladu s odst. 1 písm. d) a má-li 
návaznost na ozdravný program, může 
Komise s cílem maximalizovat dopad 
dostupných fondů SSR na růst a 
konkurenceschopnost smlouvu o 
partnerství a programy ve spolupráci s 
dotyčným členským státem změnit. Ve 
snaze zajistit účinné provádění smlouvy o 
partnerství a příslušných programů se 
Komise zapojí do jejich řízení, jak je 
uvedeno v ozdravném programu nebo v 
memorandu o ujednání, které dotčený 
členský stát podepsal.

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud členský stát nevyhoví žádosti 
Komise uvedené v odstavci 1 nebo ve lhůtě 
jednoho měsíce uspokojivě nezohlední 
připomínky Komise uvedené v odstavci 2, 
může Komise do tří měsíců od okamžiku, 
kdy sdělila své připomínky, 
prostřednictvím prováděcího aktu 
přijmout rozhodnutí o částečném nebo 
úplném pozastavení dotčených programů.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 115
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Rada v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] /2011 [o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy] dospěje 
k závěru, že členský stát dvakrát po sobě 
nepředložil dostačující plán nápravných 
opatření, nebo Rada přijme rozhodnutí o 
nesouladu podle s čl. 10 odst. 4 uvedeného 
nařízení;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Komise dospěje k závěru, že členský 
stát nepřijal opatření k provedení 

vypouští se
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ozdravného programu podle nařízení 
Rady (EU) č. 407/2010 nebo nařízení 
Rady (ES) č. 332/2002, a v důsledku toho 
rozhodne, že vyplácení finanční pomoci 
udělené tomuto členskému státu nepovolí; 
nebo

Or. ro

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Při rozhodování o částečném nebo 
úplném pozastavení plateb nebo závazků v 
souladu s odstavci 5 a 6 Komise zajistí, 
aby bylo pozastavení úměrné a účinné s 
ohledem na hospodářskou a sociální situaci 
členského státu a aby respektovalo rovné 
zacházení s členskými státy, zejména 
pokud jde o dopad pozastavení na 
hospodářství dotčeného členského státu.

7. Při rozhodování o částečném nebo 
úplném pozastavení plateb nebo závazků v 
souladu s odstavcem 6 Komise zajistí, aby 
bylo pozastavení úměrné a účinné s 
ohledem na hospodářskou a sociální situaci 
členského státu a aby respektovalo rovné 
zacházení s členskými státy, zejména 
pokud jde o dopad pozastavení na 
hospodářství dotčeného členského státu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Markus Pieper

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 ztrátám prostředků 
Komisi požádat, aby prostřednictvím 



AM\900821CS.doc 55/57 PE488.023v01-00

CS

prováděcího aktu stanovila 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, že prostřednictvím pozastavených 
a/nebo navrácených plateb dotyčného 
členského státu bude 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 8 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pozastavení plateb a závazků 
neprodleně zruší, pokud členský stát 
navrhne změny smlouvy o partnerství a 
příslušných programů, které Komise 
požaduje a které schválila, a případně 
pokud:

Komise pozastavení plateb a závazků 
neprodleně zruší, pokud členský stát 
navrhne změny smlouvy o partnerství a 
příslušných programů a případně pokud:

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 8 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Současně Rada na návrh Komise rozhodne 
o opětovném zapsání pozastavených 
závazků do rozpočtu v souladu s článkem 8 
nařízení Rady (EU) č. […], kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020.

Současně Rada na návrh Komise rozhodne 
o okamžitém opětovném zapsání 
pozastavených závazků do rozpočtu v 
souladu s článkem 8 nařízení Rady (EU) č. 
[…], kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Markus Pieper

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 odst. 1 písm. a), 
b) nebo c), mohou v rámci stabilizace své 
hospodářské situace a zamezení ničivým 
ztrátám prostředků Komisi požádat, aby 
prostřednictvím prováděcího aktu 
stanovila zvláštní program podle článku 
53a nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (centralizované finanční 
řízení), jímž zajistí, že prostřednictvím 
pozastavených a/nebo navrácených plateb 
dotyčného členského státu bude co 
nejdříve umožněno splnění cílů
uvedených v čl. 21 odst. 4 tohoto nařízení 
– maximalizace dopadu dostupných fondů 
na růst a konkurenceschopnost.

Or. de
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