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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem návrhu nařízení Komise je stanovit společná ustanovení pro několik evropských 
fondů, včetně Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF).Výbor pro regionální 
rozvoj má v této záležitosti vedoucí úlohu. V tomto stanovisku je proto uvedeno pouze 
několik poznámek, které se převážně týkají rybolovu.  

Návrh Komise jako celek je vhodný z těchto tří důvodů: 

– rozvíjí integrovanější přístup a lepší soulad mezi rozdílnými fondy;

– vytváří větší podmíněnost, zejména pokud jde o cíle v oblasti udržitelného rozvoje a změny 
klimatu;  

– sleduje lepší teritoriální přístup, včetně posílení úlohy místních orgánů. 

Co se týče obecných pozměňovacích návrhů, navrhovatel by pouze rád začlenil cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti do některých článků, aby byl podpořen udržitelný rozvoj.  

Avšak z politického hlediska se navrhovatel staví proti makroekonomické podmíněnosti 
(článek 21), která nutí evropské regiony, aby se řídily přísnou rozpočtovou kázní.   

Pokud jde o záležitosti související s rybolovem, navrhovatel se vyslovuje ve prospěch mnoha 
bodů návrhu, které přispějí k lepší udržitelnosti a přispějí ke stabilitě rybích populací 
a zachování pracovních míst. 

Určité konkrétní pozměňovací návrhy jsou začleněny do návrhu stanoviska, tj.: 

– je posílena úloha místních a regionálních orgánů při využívání fondu; 

– jsou usnadněna některá z prováděcích opatření;

– zásada proporcionality je rozšířena na příjemce menšího rozměru. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 
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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 
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“.

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 a na podporu 
hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti v regionech EU, regiony, 
jejichž HDP 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 pro upevnění dosaženého rozvoje. 
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“.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Pokud strategie městského nebo 
územního rozvoje vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, měla by se 
příslušná opatření podporovaná z fondů 
provádět jako integrovaná územní investice 
v rámci operačního programu.

(65) Pokud strategie městského nebo 
územního rozvoje zahrnující moře a 
územní plánování vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, měla by se 
příslušná opatření podporovaná z fondů 
provádět jako integrovaná územní investice 
v rámci operačního programu.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět, jak jsou finanční zdroje Unie
investovány. Povinnost zajistit vhodné 
informování veřejnosti by měly mít jak 
řídící orgány, tak příjemci. Aby se zajistila 
větší účinnost při komunikaci s veřejností a 
lepší součinnost mezi jednotlivými 
komunikačními činnostmi z iniciativy 
Komise, musí zdroje přidělené na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
pokrývat rovněž sdělování politických 
priorit Evropské unie, pokud se týkají 
obecných cílů tohoto nařízení.

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět nejen, jaké finanční zdroje EU
jsou investovány, ale rovněž jaké postupy 
umožňují tyto zdroje využívat. Povinnost 
zajistit vhodné informování veřejnosti by 
měly mít jak řídící orgány, tak příjemci. 
Aby se zajistila větší účinnost při 
komunikaci s veřejností a lepší součinnost 
mezi jednotlivými komunikačními 
činnostmi z iniciativy Komise, musí zdroje 
přidělené na komunikační činnosti podle 
tohoto nařízení pokrývat rovněž sdělování 
politických priorit Evropské unie, pokud se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Část 2 – hlava I – čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření pro provádění a využívání 
fondů SSR a zejména nezbytné finanční 
a správní zdroje potřebné pro provádění 
fondů SSR v souvislosti s podáváním 
zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou 
musí zohlednit zásadu proporcionality 
s ohledem na výši přidělené podpory.

5. Opatření pro provádění a využívání 
fondů SSR a zejména nezbytné finanční 
a správní zdroje potřebné pro provádění 
fondů SSR v souvislosti s podáváním 
zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou 
musí zohlednit zásadu proporcionality 
s ohledem na výši přidělené podpory 
a velikost a strukturu příjemce.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Část 2 – hlava I – 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 zajistí, aby 
byly na základě stávajících právních 
předpisů v oblasti životního prostředí 
podporovány požadavky na ochranu 
životního prostředí, účinné využívání 
zdrojů, biologická rozmanitost a ochrana 
ekosystémů, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost proti 
katastrofám vycházející z ekosystémů
a předcházení rizikům a jejich řízení a aby 
tyto požadavky rovněž tvořily součást
programů. Udržitelnost je rovněž zajištěna 
ve smyslu udržování a vytváření 
zaměstnanosti. 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.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Makroregionální strategie a strategie pro 

pobřežní oblasti
Fondy SSR přispívají k 
makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti, pokud se členské 
státy a regiony na těchto strategiích 
podílejí. Komise a dotčené členské státy 
zajišťují koordinaci mezi fondy a těmito 
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strategiemi na úrovni společného 
strategického rámce, smluv o partnerství a 
operačních programů pro zajištění 
dostatečného přídělu z fondů na tyto 
strategie.

Odůvodnění

Je vhodné zavést úzkou koordinaci mezi fondy a makroregionálními strategiemi a strategiemi 
pro pobřežní oblasti, aby bylo zajištěno dostatečné přidělování prostředků fondů na tyto 
strategie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola I – čl. 9 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola I – čl. 9 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství založené na úspoře energie, 
energetické účinnosti a využívání 
obnovitelných zdrojů ve všech odvětvích,

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola I – čl. 9 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Přijetí a přezkum
Komise je zmocněna přijmout do tří 
měsíců od přijetí tohoto nařízení akt 
v přenesené pravomoci o společném 
strategickém rámci 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.
Do šesti měsíců od přijetí revidovaného 
společného strategického rámce navrhnou 
případně členské státy potřebné změny 
svých smluv o partnerství a programů, aby 
byl zajištěn jejich soulad s revidovaným 
společným strategickým rámcem.

Odůvodnění

Společný strategický rámec je zásadním prvkem. Je proto vhodné přijmout jej řádným 
legislativním postupem, a nikoli aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola II – 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 

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

SSR; rovněž včetně celkové orientační 
částky předpokládané podpory na cíle 
v oblasti změny klimatu a biologické 
rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola II – čl. 14 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) opatření přijatých k zapojení partnerů a 
jejich úlohy při vypracování smlouvy o 
partnerství a zprávy o pokroku podle 
definice v článku 46 tohoto nařízení;

iv) opatření pro uskutečňování přístupu 
víceúrovňové správy přijatých k zapojení 
partnerů a jejich úlohy při vypracování 
smlouvy o partnerství a zprávy o pokroku 
podle definice v článku 46 tohoto nařízení 
a při přípravě, provádění, monitorování 
a hodnocení programů, jak stanovuje 
Evropský kodex chování uvedený v článku 
3;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola III – čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.
Předběžné podmínky se uplatňují pouze, 
pokud jsou přímo spojeny s prováděním 
fondů.

Odůvodnění

Předběžné podmínky umožní zvýšit účinnost a čerpání prostředků. Nesmí však zvyšovat 
složitost postupu pro členské státy a řídící orgány. Je proto vhodné, aby byly přímo propojeny 
s investicemi do politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola III – čl. 20 – odst. 3
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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, může Komise 
požádat členský stát, aby navrhl změny 
dotyčných programů. Pokud členský stát 
na tuto žádost neodpoví nebo odpoví 
nedostatečně ve lhůtě tří měsíců, může 
Komise pozastavit celé své závazky nebo 
jejich část na prioritu programu v souladu s 
postupem stanoveným ve zvláštních 
pravidlech pro fondy.

Odůvodnění

Represivní stránka v souvislosti s výkonností je příliš automatická. Předtím, než pozastaví 
platby, by Komise měla požadovat přeorientování programů, které považuje za málo výkonné, 
aby byly zohledněny důvody této špatné výkonnosti.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Část 2 – hlava II – kapitola IV – čl. 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky související s koordinací 
hospodářských politik jednotlivých 
členských států

vypouští se

1. Komise může členský stát požádat, aby 
svou smlouvu o partnerství a příslušné 
programy přezkoumal a navrhl změny, je-
li to nezbytné za účelem:
(a) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu s čl. 
121 odst. 2 a/nebo čl. 148 odst. 4 Smlouvy, 
nebo za účelem podpory provádění 
opatření, která jsou určena dotčenému 
členskému státu a která byla přijata v 
souladu s čl. 136 odst. 1 Smlouvy;
(b) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu s čl. 
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126 odst. 7 Smlouvy;
(c) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu s čl. 7 
odst. 2 nařízení (EU) č. …/2011 [o 
prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy], má-li se za to, že uvedené 
změny jsou nezbytné k nápravě 
makroekenomické nerovnováhy; or
(d) maximalizace dopadu dostupných 
fondů SSR na růst a 
konkurenceschopnost podle odstavce 4, 
pokud členský stát splňuje jednu z 
následujících podmínek: 
(i) má přístup k finanční pomoci Unie 
podle nařízení Rady (EU) č. 407/2010;
(ii) má přístup ke střednědobé finanční 
pomoci podle nařízení Rady (ES) 
č. 332/200229;
má přístup k finanční pomoci formou 
půjčky v rámci ESM v souladu se 
Smlouvou o založení Evropského 
mechanismu stability.
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.
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.
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 
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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.
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.
6. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zcela nebo částečně pozastaví platby 
a závazky u dotčených programů, pokud:
(a) Rada rozhodne, že členský stát 
nedodržuje zvláštní opatření, která Rada 
stanovila v souladu s čl. 136 odst.1 
Smlouvy;
(b) Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 nebo 
čl. 126 odst. 11 Smlouvy rozhodne, že 
dotčený členský stát nepřijal účinná 
opatření k nápravě nadměrného schodku;
(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;
(d) Komise dospěje k závěru, že členský 
stát nepřijal opatření k provedení 
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; 
or
(e) Správní rada Evropského mechanismu 
stability dospěje k závěru, že podmínky, 
které se na finanční pomoci ESM ve 
formě půjčky v rámci ESM dotčenému 
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členskému státu vztahují, nebyly splněny, 
a v důsledku toho rozhodne, že 
stabilizační podporu, která mu byla 
udělena, nevyplatí.
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.
8. 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:
(a) Rada rozhodla, že členský stát 
dodržuje zvláštní opatření, která Rada 
stanovila v souladu s čl. 136 odst.1 
Smlouvy;
(b) je postup při nadměrném schodku 
pozastaven v souladu s článkem 9 
nařízení (EC) č. 1467/97 nebo pokud 
Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy 
rozhodla, že rozhodnutí o existenci 
nadměrného schodku zruší;
(c) Rada schválila nápravný plán, který 
dotčený členský stát předložil v souladu s 
čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. […] [nařízení 
o postupu při nadměrné nerovnováze] 
nebo pokud se v otázce postupu při 
nadměrné nerovnováze dočasně upustí od 
přijímání dalších kroků v souladu s čl. 10 
odst. 5 uvedeného nařízení nebo pokud 
Rada postup při nadměrné nerovnováze v 
souladu s článkem 11 uvedeného nařízení 
uzavřela;
(d) Komise dospěla k závěru, že členský 
stát přijal opatření k provedení 
ozdravného programu podle nařízení 
Rady (EU) č. 407/2010 nebo nařízení 
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Rady (ES) č. 332/2002, a v důsledku toho 
povolila vyplácení finanční pomoci 
udělené tomuto členskému státu; or
(e) Správní rada Evropského mechanismu 
stability dospěla k závěru, že podmínky, 
které se na finanční pomoc ESM ve formě 
půjčky v rámci ESM dotčenému 
členskému státu vztahují, byly splněny, a v 
důsledku toho rozhodla, že stabilizační 
podporu, která mu byla udělena, vyplatí.
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.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Část 2 – hlava III – kapitola I – čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Využití programů z více fondů je 
žádoucí (EFRR, ESF, fondy soudržností. 
EZFRV, EMFF).  Komise přijme za tímto 
účelem veškerá opatření umožňující 
přípravu a provádění takových programů, 
přičemž dodržuje zásadu proporcionality.

Odůvodnění

Je vhodné usnadnit přístup k programům využívajícím více fondů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Část 2 – hlava III – kapitola I – čl. 24 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý program, s výjimkou programů, 
kde se technická pomoc poskytuje v rámci 
zvláštního programu, stanoví orientační 
částku podpory a cíle v oblasti změny 

5. Každý program, s výjimkou programů, 
kde se technická pomoc poskytuje v rámci 
zvláštního programu, stanoví orientační 
částku podpory v oblasti změny klimatu a 
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klimatu. cíle pro biologickou rozmanitost, včetně 
cílů souvisejících se sítí Natura 2000.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Část 2 – hlava III – kapitola I – čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství. 
Musí k nim být přiložen revidovaný 
programem a případně revidovaná smlouva 
o partnerství.

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný rozvoj podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství. 
Musí k nim být přiložen revidovaný 
programem a případně revidovaná smlouva 
o partnerství.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Část 2 – hlava III – kapitola II – čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výběr a schválení všech strategií místního 
rozvoje musí být dokončen do 31. prosince 
2015.

Lhůty pro výběr a schválení strategií 
místního rozvoje jsou:

a) 31. prosince 2015 pro obnovení 
stávajících strategií a 
b) 31. prosince 2016 pro nové strategie.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Část 2 – hlava IX – kapitola III – čl. 78 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Lhůty pro zrušení závazků neplatí pro 
roční rozpočtový závazek týkající se 
celkového ročního příspěvku pro rok 
2014.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Část 3 – hlava I – kapitola II – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Část 3 – hlava II – kapitola I – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli a 
zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. 
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Za řádně odůvodněných okolností se 
prioritní osa může týkat jedné nebo více 
kategorií regionu nebo kombinovat jednu 
nebo více doplňujících se investičních 
priorit z různých tematických cílů a z více 
fondů, v souladu s konkrétními pravidly 
pro jednotlivé fondy.
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odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

Odůvodnění

Je vhodné usnadnit přístup k programům využívajícím více fondů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Část 3 – hlava V – čl. 110 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Míra spolufinancování dodatečného 
přídělu podle čl. 84 odst. 1 písm. e) 
nepřesáhne 50 %.

vypouští se

Stejná míra spolufinancování se použije 
pro dodatečný příděl podle čl. 4 odst. 2 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EÚS].
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