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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:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem posílit synergie mezi 
strukturálními fondy a jinými programy 
Společenství by Komise měla na internetu 
zřídit a pravidelně aktualizovat seznam 
návrhů projektů, které usilují o využití 
programů Společenství a jež 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.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění vyplývá z návrhu zavést „známku vysoké kvality“, která by 
označovala 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 jež by členské státy mohly financovat 
ze strukturálních fondů. Nejdřív je však zapotřebí mít tyto informace k dispozici.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví 
rybářství a akvakultury (v případě EMFF);

Or. en
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Odůvodnění

Snahy o zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti, které jsou rozvíjeny v rámci regionální 
politiky, jsou zaměřeny na malé a střední podniky. Nicméně větší podniky hrají ve strukturální 
politice rovněž důležitou roli, například jako partneři při rozvoji průmyslových seskupení. 
Možnost podporovat velké podniky by v souladu se stěžejní 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 3

Návrh nařízení
Čl. 9 – 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;

Or. en

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 4

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy.

(11) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy a poskytování 
strategických pokynů pro územní rozvoj 
v rámci strategie Evropa 2020, které by 
byly předávány prostřednictvím Územní 
agendy Evropské unie a směřovaly by na 
všechny vládní a správní úrovně.

Or. en
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Odůvodnění

Technická podpora by rovněž měla usnadnit strategické kroky směřující zdola nahoru. 
Územní agenda 2020, kterou členské státy schválily v roce 2011, obsahuje velmi užitečná 
doporučení k územnímu rozvoji v EU.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný strategický rámec promítá 
záměry a cíle strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do klíčových opatření týkajících 
se fondů SSR s cílem podpořit harmonický, 
vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie.

Společný strategický rámec promítá 
záměry, cíle a investiční priority strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, který je definován 
v každém nařízení upravujícím fondy 
SSR, do klíčových opatření týkajících se 
fondů SSR s cílem podpořit harmonický, 
vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie.

S cílem zaručit společný a sdílený přístup 
je nutné vyvinout strategii na základě 
dialogu s orgány členských států, které 
zodpovídají za provádění regionální 
politiky EU.

Or. en

Odůvodnění

Společný strategický rámec by měl pouze převést cíle a investiční priority uvedené 
v základních právních aktech na operační úroveň. 

S příslušnými orgány odpovědnými za provádění je vhodné vést neustálý dialog.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována z 
každého fondu SSR; 

(a) pro každý tematický cíl a v souladu 
s investičními prioritami jednotlivých 
fondů SSR klíčová opatření, která mají být 
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podporována z každého fondu SSR; 

Or. en

Odůvodnění

Společný strategický rámec by měl pouze převést cíle a investiční priority uvedené 
v základních právních aktech na operační úroveň.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité pochopit rozdělení podpory, která se podle tematických cílů přiděluje na 
regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismy na celostátní a regionální 
úrovni, které zajistí koordinaci mezi fondy 
SSR a dalšími finančními nástroji Unie 
a jednotlivých členských států a EIB;

i) mechanismy, struktury a orgány na 
celostátní a regionální úrovni, které zajistí 
koordinaci mezi fondy SSR a dalšími 
finančními nástroji Unie a jednotlivých 
členských států a EIB; pokud jde o 
koordinaci s jinými finančními nástroji 
Unie měl by poukázat na struktury, které 
zaručí strategické určení priorit pro 
jednotlivé nástroje. Tyto struktury by 
rovněž měly usilovat o předcházení 
duplicitě činností, měly by určovat oblasti 
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vyžadující další finanční podporu a 
poskytovat příjemcům možnosti 
konzistentního a racionalizovaného 
financování.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění vychází z vysvětlení způsobu, jakým by měla fungovat koordinace s jinými 
finančními nástroji Unie, které je uvedeno v jednom z pracovních dokumentů útvarů Komise 
(pracovní dokument útvarů Komise (2012) 61 v konečném znění). Tato ustanovení, jež mají 
pro úspěšné využívání strukturálních fondů zásadní význam, by měla být součástí základního 
právního aktu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
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 vyhodnotí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, pokud jde o zdroje týkající se odvětví, 
na něž se vztahují předběžné podmínky, 
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. 

Or. it

Odůvodnění

Ve smlouvě o partnerství musí být jasně popsáno, jakým způsobem je mezi Evropskou komisí, 
členským státem a řídícím orgánem rozdělena odpovědnost za uplatňování mechanismu.

Vzhledem k tomu, že se počítá se zavedením sankčního mechanismu, musí být předběžné 
podmínky úzce spjaty s prováděním politiky soudržnosti a s cíli operačních programů. 
Podmínky stanovené na evropské úrovni by nemusely brát v potaz další případná specifika 
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vyplývající z konkrétního územního kontextu a mající určující vliv na úspěch operací.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) opatření spojená s analýzou 
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 
programech, které byly vyhodnoceny 
kladně, ale prostředky z fondů 
Společenství nezískaly z důvodu 
rozpočtových omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
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.

Or. en

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 
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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 12

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 1 – třetí sloupec „Kritéria splnění“ – pododstavec 1 –
odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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,

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 1 – třetí sloupec „Kritéria splnění“ – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 1 – třetí sloupec „Kritéria splnění“ – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Členský stát přijal víceletý plán pro 
rozpočtování a stanovení pořadí 

vypouští se
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důležitosti investic souvisejících s 
prioritami EU (Evropské strategické 
fórum pro výzkumné infrastruktury -
ESFRI).

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 1 – třetí sloupec „Kritéria splnění“ – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bere v potaz priority EU a programy 
v oblasti výzkumu a inovací (Horizont 
2020).

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 2 – druhý sloupec „Předběžná podmínka“ – pododstavec 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 
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.

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 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka – bod 2 – třetí sloupec „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:

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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:

Or. it

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.


