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Pozměňovací návrh 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s nízkou hustotou 
obyvatel a ostrovní, pohraniční a horské 
regiony. V úvahu by se zřetelem 
k maximalizaci efektivity fondů měly být 
případně vzaty i znevýhodněné městské 
oblasti a vzdálená města v pohraničí.
Článek 175 Smlouvy požaduje, aby Unie 
podporovala dosahování těchto cílů 
činností, kterou provádí prostřednictvím 
orientační sekce Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropské 
investiční banky a jiných nástrojů.

Or. es

Odůvodnění

V úvahu by kromě regionů uvedených v čl. 174 měly být vzaty také znevýhodněné městské oblasti, 
zaostalé oblasti venkova a vzdálená města v pohraničí.

Pozměňovací návrh 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat venkovským oblastem, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatel a ostrovní, přeshraniční 
a horské regiony. Článek 175 Smlouvy 
požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí,

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů. 
Z dotčených regionů je třeba zvláštní 
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oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

pozornost věnovat venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a regionům, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony. Článek 
175 Smlouvy požaduje, aby Unie 
podporovala dosahování těchto cílů 
činností, kterou provádí prostřednictvím 
orientační sekce Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropské 
investiční banky a jiných nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů.
Z dotčených regionů je třeba zvláštní 
pozornost věnovat venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a regionům, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
ostrovní regiony. Článek 175 Smlouvy
požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
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rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, by se Unie a 
členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie a 
snižování regionálních rozdílů.

(2) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, by se Unie a 
členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie a 
snižování regionálních rozdílů. Politika 
soudržnosti má zásadní význam pro 
realizaci cílů strategie EU 2020 a dobře 
fungující a samostatná politika 
soudržnosti je nezbytným předpokladem 
úspěšného provádění této strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Koncepce a provádění strukturálních 
fondů musí odrážet priority a zásady 
„Small Business Act“ pro Evropu, zvláště 
pak zásadu „zelenou malým a středním 
podnikům“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že referenční 
údaje,  jichž se používá při kategorizaci a 
rozdělování prostředků Fondu soudržnosti 
mezi regiony a členské státy, mohou 
v situaci mimořádné krize, jakou byla 
krize, jež otřásla Evropskou unií v roce 
2008, odrážet jen velmi nepřesně, jaké 
jsou pro ně jejich hospodářské a sociální 
dopady, považuje za nezbytné, aby tyto 
referenční údaje byly revidovány nebo 
upraveny, tak aby odpovídaly míře 
skutečné konvergence, ve které se 
v současné době nacházejí, a to nejpozději 
do dvou let od začátku tohoto období.

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a dodatečného 
financování, aby se vyrovnala jejich 
znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy.

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a dodatečného 
financování, aby se vyrovnala jejich 
znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy, 
zejména jejich odlehlosti, izolovanosti, 
malé rozlohy, náročných topografických 
a podnebních podmínek a jejich 
hospodářské závislosti na malém množství 
produktů, přičemž trvalost a vzájemná 
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kombinace těchto faktorů vážným 
způsobem omezuje jejich rozvoj.

Or. pt

Odůvodnění

Tyto informace jsou již zahrnuty v čl. 349 Smlouvy a musí být vzhledem ke své specifičnosti 
zahrnuty také do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a dodatečného 
financování, aby se vyrovnala jejich 
znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy.

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a 
dostatečného dodatečného financování, 
aby byly zohledněny sociální a 
hospodářské strukturální okolnosti a aby 
se vyrovnala jejich znevýhodnění, která 
jsou důsledkem faktorů uvedených v 
článku 349 Smlouvy.

Or. es

Odůvodnění

Povaha odlehlých oblastí, jejichž uznání je zakotveno v článku 249, se vyznačuje řadou faktorů 
trvalého rázu, jejichž stálostí a spojením vznikají podmínky, které ztěžují a vážně ohrožují rozvoj 
těchto regionů. Je nutné, aby se s těmito regiony zacházelo přinejmenším stejným způsobem jako 
v období 2007–2013.

Pozměňovací návrh 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice 
Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a dodatečného 
financování, aby se vyrovnala jejich 
znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy.

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních a účinných opatření a 
rovněž dodatečného financování, aby se 
vyrovnala jejich znevýhodnění, která jsou 
důsledkem faktorů uvedených v článku 349 
Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Regiony, které musí čelit zvláštním 
obtížím daným jejich zeměpisnou 
polohou, jako jsou například horské 
regiony, by měl mít možnost využívat 
zvláštní opatření a mít přístup ke 
zvláštním zdrojům prostředků, aby byly 
vyrovnány nevýhody vyplývající z jejich 
zeměpisné polohy.

Or. de

Odůvodnění

Horské regiony čelí zvláštním obtížím přírodního rázu. Musí se potýkat s různými problémy, jako je 
migrace a hospodářské nevýhody. Integrovaný přístup k pomoci poskytované ze strukturálních 
fondů je proto v těchto regionech obzvláště důležitý.

Pozměňovací návrh 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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 
společenství (dále jen „finanční nařízení“)1. 
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 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 a volených 
regionálních a místních orgánů. Tyto 
podmínky by měly Komisi umožnit, aby 
získala ujištění, že členské státy a volené 
regionální a místní orgány 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 
společenství (dále jen „finanční 
nařízení“)1. Členské státy, volené 
regionální a místní orgány 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. fr

Pozměňovací návrh 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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 
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 žen a mužů a 
nediskriminace, jakož i nevládními 
organizacemi podporujícími sociální 
začlenění a organizacemi působícími 
v oblasti kulturní a vzdělávací politiky a 
politiky mládeže. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat skupinám, na něž by tyto 
programy mohly mít určitý dopad a samy 
by na mohly mít jen obtížně nějaký vliv.
Spolupráce s partnery by se měla řídit 
osvědčenými postupy. Každý členský stát 
by měl zajišťovat technickou pomoci na 
patřičné úrovni, aby jejich zapojení a 
účast ve všech fázích programovacího 
procesu byly co nejsnazší. 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. Partneři 
by proto měly zastupovat různé územní 
úrovně v souladu s institucionální 
strukturou členských států. Partneři by 
měli vybrat a jmenovat své členy, kteří je 
budou zastupovat v monitorovacím výboru.
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 
navázat spolupráci tím, že s příslušnými
regionálními a místními orgány uzavře 
dohodu o partnerství. Členské státy by 
rovněž měly v souladu se svými 
institucionálními, právními a finančními 
rámci spolupracovat s hospodářskými a 
sociálními partnery, jinými orgány veřejné 
správy a 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.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, pro úspěšnou realizaci politiky soudržnosti mají zásadní význam města, měly by 
být v zájmu jasnější formulace v souvislosti se smlouvami o partnerství výslovně zmíněny vedle 
regionálních a místních orgánů také orgány městské správy.

Pozměňovací návrh 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 
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. es

Odůvodnění

Stanovení kodexu chování narušuje zásadu víceúrovňové správy. Jsme přesvědčeni, že každý 
členský stát by měl sám rozhodovat o způsobu zapojení partnerů ve shodě se svou vlastní politickou, 
sociální a ekonomickou strukturou a že směrnic a pokynů je navíc v oblasti politiky soudržnosti již 
dostatek.

Pozměňovací návrh 185
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
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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.

v souladu se svým institucionálním, 
právním a finančním rámcem 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, církvemi, 
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat na základě svého národního 
programu reforem 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 
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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.

vlastnictví plánovaných zásahů pro 
zúčastněné strany a navázat na zkušenosti 
a know-how příslušných zúčastněných 
stran. Členské státy by měly zajistit, že 
partneři se zúčastní přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení smluv o 
partnerství a programů konzistentním 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 
navázat spolupráci tím, že s příslušnými
regionálními a místními orgány a 
hospodářskými a sociálními partnery 
uzavře dohodu o partnerství. Členské státy 
rovněž v souladu se svými 
institucionálními, právními a finančními 
rámci spolupracují na bázi partnerství 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 
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a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 co nejranější fázi 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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 
spolu s dotčenými volenými regionálními 
a místními orgány 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 

(9) V souvislosti s dohodou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci tím, že s příslušnými
regionálními a místními orgány uzavře 
dohodu o partnerství. Členské státy by 
rovněž měly v souladu se svými 
institucionálními, právními a finančními 
rámci spolupracovat s hospodářskými a 
sociálními partnery, jinými orgány veřejné 



PE489.656v01-00 18/170 AM\903190CS.doc

CS

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.

správy a 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 dohod o 
partnerství a programů konzistentním 
způsobem.

(Změna na „partnerskou dohodu“ se 
vztahuje na celé znění projednávaného 
právního předpisu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 

(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, organizacemi žen 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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

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 naváže členský stát 
spolupráci tím, že s příslušnými
regionálními a místními orgány a jimi 
určenými zástupci uzavře dohodu o 
partnerství. Členské státy by rovněž měly 
v souladu se svými institucionálními, 
právními a finančními rámci spolupracovat 
s hospodářskými a sociálními partnery, 
jinými orgány veřejné správy a 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Činnosti fondů SSR a operace, které 
podporují, by měly být v souladu s právem 
jednotlivých členských států i s právem 
Unie, které se přímo či nepřímo týká 
provádění operace.

(10) Činnosti fondů SSR a operace, které 
podporují, by měly být v souladu s právem 
jednotlivých členských států i s právem 
Unie, které se přímo či nepřímo týká 
provádění operace. Soudržnost určující 
strategické zaměření evropské politiky 
soudržnosti a její cíle by navíc měla být 
podporována s ohledem na změny 
platných právních předpisů EU, zvláště 
pak na změny v ustanoveních týkajících se 
podpory ze strany EU.

Or. de

Odůvodnění

Nadcházející přezkum ustanovení týkajících se podpory ze strany EU pro období let 2014–2020, 
která představují právní základ mnoha činností a projektů regionální politiky EU v období let 
2014–2020, musí zajistit, aby evropská politika podpory a strategické zaměření evropské politiky 
soudržnosti byly navzájem slučitelné. Změny v evropském a vnitrostátním právním rámci by neměly 
být v rozporu s cíli a projekty evropské politiky soudržnosti pro období let 2014–2020.

Pozměňovací návrh 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 
a podporu rovnosti žen a mužů, jakož i 
bojovat proti diskriminaci na základě 

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
Unie ve všech fázích provádění fondů SSR 
usiluje o odstranění nerovností a podporu 
rovnosti žen a mužů, a to prostřednictvím 
dvojího přístupu, který spočívá v tom, že 
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pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

ve všech fázích procesu programování a 
provádění systematicky uplatňuje hlediska 
rovnosti žen a mužů a provádí konkrétní 
doplňující opatření. Měly by být 
používány metody hodnocení rozpočtu 
z hlediska rovnosti žen a mužů, které by 
horizontální zásadu rovnosti žen a mužů 
uplatnily během příprav a provádění 
programů v rámci všech fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 
a podporu rovnosti žen a mužů, jakož i 
bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích přípravy a 
provádění fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních,
usilovat o odstranění nerovností a zajištění 
skutečné a účinné rovnosti žen a mužů, 
jakož i bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

Or. es

Odůvodnění

Ve všech fázích přípravy a provádění fondů, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních, 
by měla zvážena možnost opatření, která by zaručila rovnost příležitostí pro ženy i muže, jakož i boj 
proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh 196
Victor Boştinaru
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská unie a většina členských 
států jsou smluvními stranami Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, zatímco ve zbývajících 
členských státech probíhá proces 
ratifikace této úmluvy. Je důležité, aby při 
provádění příslušných projektů byla 
v projektových specifikacích zohledněna 
přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením, jak je uvedeno v článku 
9 úmluvy.

Or. en

Odůvodnění

Poté, co Evropská unie ratifikuje Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, by projekty, které čerpají finanční podporu ze strany EU, měly dbát více než 
kdy předtím o zajišťování přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V souvislosti se svým úsilím o 
zvýšení hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti by měla Unie ve všech fázích 
provádění fondů SSR usilovat o 
odstranění nerovností a podporu rovnosti 
žen a mužů, zohledňujíc při tom strategii 
EU pro rovnost žen a mužů1, Evropský 
pakt pro rovnost žen a mužů2 a prováděcí 
akty a další opatření, jež na úrovni Unie, 
členských států a regionů provádějí čl. 8 
Smlouvy, jakož i bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
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vyznání nebo víry, věku nebo sexuální 
orientace a rovněž zdravotního postižení, 
v této souvislosti se zvláštním zřetelem  k 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která vstoupila 
v platnost od 3. května 2008, a k politikám 
EU, které tuto úmluvu OSN provádějí.
_________
1 (KOM(2010)0491 v konečném znění)
2 Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 
(2011–2020) přijatý Radou dne 7. března 
2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská unie a její členské státy 
jsou smluvními stranami Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením, 
zatímco ve zbývajících členských státech 
probíhá proces ratifikace této úmluvy. Je 
důležité, aby v rámci provádění 
příslušných projektů byly ve všech 
projektech využívajících podpory z fondů 
SSR zohledněny závazky vyplývající z této 
úmluvy ohledně vzdělávání, 
zaměstnanosti a přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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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 
cíle v oblasti změny klimatu by členské 
státy měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(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“.

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Hermann Winkler

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 
cíle v oblasti změny klimatu by členské 
státy měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(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“.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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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 
cíle v oblasti změny klimatu by členské 
státy měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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 cíle v 
oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(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, přičemž bude zohledněna zásada 
„platí znečišťovatel“ a minimalizují se 
budoucí vnější náklady. V souladu s 
ambicí vyčlenit nejméně 20 % rozpočtu 
Unie na 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. en
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Pozměňovací návrh 203
Catherine Bearder

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 cíle v 
oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(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 cíle v 
oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat kvantitativní informace o 
podpoře plnění těchto cílů a posouzených 
dopadech této podpory na emise s 
použitím metodologie přijaté Komisí v 
prováděcím aktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 cíle v 
oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie 
respektovat a chránit životní prostředí, 
biologickou rozmanitost a ekosystémy a 
dbát o jejich zlepšování, jak je stanoveno 
zejména v článcích 11 a 19 Smlouvy, 
rovněž při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí vyčlenit 
nejméně 20 % rozpočtu Unie na cíle v 
oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
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přijaté Komisí v prováděcím aktu. plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR 
by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 
vymezené v tomto nařízení.

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by se měly 
fondy SSR zaměřit na tematické cíle. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR 
se stanoví ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR 
by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů s 
dostatečně flexibilními možnostmi jejich 
přizpůsobení konkrétním potřebám 
regionů a přiměřeného reagování na tyto 
potřeby. Konkrétní působnost každého 
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vymezené v tomto nařízení. fondu SSR by se měla stanovit ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů a 
může být omezena jen na některé 
tematické cíle vymezené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea 
Cozzolino, Vincenzo Iovine

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) Má-li být dosaženo cílů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, měl by společný 
strategický rámec koordinovat a vyvažovat 
investiční priority s tematickými cíli 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, jak je stanoveno 
v tomto nařízení. Cílem společného 
strategického rámce je poskytnout 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, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a ostatních 
příslušných politik a nástrojů Unie. V 
příloze k tomuto nařízení by měl být 
připojen společný strategický rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Komise Společný strategický rámec 
obsahuje rozšiřitelnou nabídku 
doporučených opatření podporovaných 
jednotlivými fondy SSR v období 
financování 2014–2020, která členským 
státům napomáhá k dosažení cílů Unie, 
zajištění jednoty a shody programování 
v rámci fondů SSR s hospodářskými 
politikami členských států a Unie a s 
jejich politikami zaměstnanosti, zároveň 
však uznává rozdílné potřeby regionů, 
čímž zajišťuje flexibilitu nezbytnou pro
jejich rozvoj. Společný strategický rámec 
by měl zjednodušit odvětvovou a územní a
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR, včetně přístupů zaměřených 
na využívání více fondů a integrovaných 
územních přístupů, a ostatních příslušných 
politik a nástrojů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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) S ohledem na dosažení cílů 
vymezených v článku 174 Smlouvy by 
Komise měla navrhnout v příloze 
k tomuto nařízení společný strategický 
rámec, který převádí cíle Unie a který 
umožní koordinaci investičních priorit a 
nalezení rovnováhy mezi konkrétními 
tematickými cíli fondů na základě 
nařízení o společných ustanoveních 
definovaných v tomto nařízení. Cílem 
společného strategického rámce je 
poskytnout jasnější strategické zaměření 
procesu programování na úrovni členských 
států a regionů. Společný strategický rámec 
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by měl zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik a 
nástrojů Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Tomasz Piotr Poręba

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 

(14) Společný strategický rámec přiložený 
k tomuto nařízení 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 
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by měl zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik a 
nástrojů Unie.

koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik a 
nástrojů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společný strategický rámec by proto 
měl určit klíčové oblasti pro podporu, 
územní problémy, které je třeba řešit, cíle 
politik, prioritní oblasti pro spolupráci, 
mechanismy koordinace a mechanismy 
pro zajištění soudržnosti a souladu s 
hospodářskými politikami členských států 
a Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společný strategický rámec by proto 
měl určit klíčové oblasti pro podporu, 
územní problémy, které je třeba řešit, cíle 
politik, prioritní oblasti pro spolupráci, 
mechanismy koordinace a mechanismy pro 
zajištění soudržnosti a souladu s 
hospodářskými politikami členských států 
a Unie.

(15) Společný strategický rámec by proto 
měl určit klíčové oblasti pro podporu, 
územní problémy, které je třeba řešit, cíle 
politik, prioritní oblasti pro spolupráci, 
mechanismy koordinace a mechanismy pro 
zajištění soudržnosti a souladu 
s hospodářskými politikami členských 
států a Unie a s makroregionálními 
strategiemi a strategiemi pro přímořské 
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oblasti, pakliže jsou do těchto strategií 
zapojeny členské státy a regiony.

Or. en

Odůvodnění

Fondy by měly být s makroregionálními strategiemi a strategiemi pro přímořské oblasti úzce 
koordinované, neboť je důležité zajistit pro tyto strategie dostatečný příděl prostředků z fondů.

Pozměňovací návrh 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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. es

Pozn. překl.: Přeloženo podle původního znění, anglický překlad neobsahuje změnu.

Pozměňovací návrh 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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 

(16) Na základě společného strategického 
rámce přijatého Komisí by každý členský 
stát na základě konzultace s volenými 
regionálními a místními orgány, ve 
spolupráci se svými partnery a v dialogu 
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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.

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 
vymezených v článku 174 Smlouvy a 
umožňujících vybudovat v Evropské unii 
spravedlivé a vyvážené sociálně-tržní 
hospodářství prostřednictvím 
programování fondů SSR. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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 přijatého Komisí by měl každý 
členský stát ve spolupráci se svými 
partnery a v dialogu s Komisí vypracovat 
smlouvu o partnerství, a to na odpovídající 
územní úrovni a ve shodě s příslušným 
institucionálním, právním a finančním 
rámcem. 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. pt

Pozměňovací návrh 217
Ramona Nicole Mănescu

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 přijatého Komisí by každý členský 
stát ve spolupráci se svými partnery a v 
dialogu s Komisí měl na základě svého 
národního programu reforem 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. en

Pozměňovací návrh 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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 přijatého Komisí by každý členský 
stát ve spolupráci se svými partnery podle 
ustanovení článku 5 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. en

Pozměňovací návrh 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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) Každý členský stát by měl ve 
spolupráci se svými partnery uvedenými 
v čl. 5 tohoto nařízení a v dialogu s Komisí 
vypracovat smlouvu o partnerství. Tato
smlouva o partnerství by měla obsahovat 
prvky stanovené ve společném 
strategickém rámci a uplatnit je ve 
vnitrostátním kontextu a stanovit pevné 
závazky pro dosažení cílů Unie 
prostřednictvím programování fondů SSR.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 a programů. 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. Předběžná podmínka by měla být 
používána pouze tam, kde má přímou 
vazbu a dopad na účinné provádění fondů 
SSR, a její oblast působnosti nesmí 
přesáhnout regulační rámec použitelný 
v příslušných oblastech politiky Unie. 
Informace o splnění těchto předběžných 
podmínek poskytnuté členskými státy by 
Komise měla hodnotit v rámci svého 
posouzení smlouvy o partnerství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
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 a programů. 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 budou mít 
přímou vazbu a dopad na účinné 
provádění fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 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 a programů. V případech, kdy 
nebudou předběžné podmínky splněny, by 
Komise měla mít pravomoc pozastavit 
platby dotčenému programu.

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 

(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 
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Unie. Splnění těchto předběžných 
podmínek by měla hodnotit Komise
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství a programů. V případech, kdy 
nebudou předběžné podmínky splněny, by 
Komise měla mít pravomoc pozastavit 
platby dotčenému programu.

Unie. Tyto předběžné podmínky se použijí 
pouze potud, pokud mají přímo vazbu na 
provádění fondů. Informace členských 
států o použití předběžných podmínek 
posoudí Evropská komise v rámci svého 
posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
María Irigoyen Pérez

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 a programů. 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, regionálními a 
místními potřebami rozvoje. Plnění těchto 
předběžných podmínek bude sledovat 
Komise v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství a programů za účelem 
zajištění nezbytného rámce pro účinné 
využívání unijních fondů. 

Or. es

Odůvodnění

Musí být zohledněny potřeby a jednotlivé charakteristiky – vnitrostátní, regionální a místní. 
Sledování plnění souvisejících předběžných podmínek nezbytným úkolem každého fondu, aby bylo 
zajištěno jeho účinné využívání, v žádném případě by však neměly být dotyčnému programu 
pozastaveny platby.
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Pozměňovací návrh 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 a programů. 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 předem stanovené 
požadavky, které budou mít vazbu a přímý 
dopad na účinné využívání podpory Unie. 
Splnění těchto předběžných podmínek by 
měla hodnotit Komise v rámci svého 
posouzení smlouvy o partnerství a
programů. Nedodržení příslušné 
předběžné podmínky může být důvodem 
k pozastavení plateb ze strany Komise.
V případě pozastavení plateb by Komise 
měla respektovat zásady subsidiarity a 
proporcionality, jakož i příslušné 
pravomoci jednotlivých úrovní správy.

Or. es

Pozměňovací návrh 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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 pro udržitelný rozvoj. Měly by 
být vymezeny relevantní předběžné 
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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 a programů. V případech, kdy 
nebudou předběžné podmínky splněny, by 
Komise měla mít pravomoc pozastavit 
platby dotčenému programu.

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 a programů. V 
případech, kdy nebudou předběžné 
podmínky splněny, by Komise měla mít 
pravomoc pozastavit platby dotčenému 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
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 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 
by měla být naplánována a přidělena 
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Pokud jde o programy Evropské 
územní spolupráce, pro ně by žádná 
výkonnostní rezerva existovat neměla, 
jelikož jsou velmi různorodé a mají 
nadnárodní charakter. V případech, kdy 
zásadním způsobem nejsou plněny milníky 
a cíle, by Komise měla mít možnost 
pozastavit platby programu nebo uplatnit 
na konci programového období finanční 
opravy, aby zajistila, že se prostředky z 
rozpočtu Unie neplýtvá nebo že nejsou 
využívány neúčinným způsobem.

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. 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
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Pozměňovací návrh 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. 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 tyto opravy nebo pozastavené platby 
měly dopad na členský stát, jenž se potýká 
se závažnými problémy v oblasti finanční 
stability nebo je jimi ohrožen, měl by mít 
tento členský stát možnost žádat, aby mu 
tyto prostředky byly poskytnuty v rámci 
zvláštního programu na podporu růstu 
řízeného Komisí. K tomu by mělo dojít na 
základě příslušného programu s ohledem 
na priority a s maximální hospodářskou 
účinností. Účelem tohoto mechanismu je 
dále nezhoršovat napjatou hospodářskou 
situaci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve
spolupráci s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De Angelis, 
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. V případech, 
kdy zásadním způsobem nejsou plněny 
milníky a cíle, by Komise měla mít 
možnost pozastavit závazky vůči 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. it

Odůvodnění

Pozastavení plateb v době hospodářské krize by mohlo mít velmi škodlivé dopady, zvláště 
v regionech s malou schopností využívání fondů.

Pozměňovací návrh 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 
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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.

by měla být naplánována a přidělena 
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Komise jednotlivým členským 
státům přidělí příslušný podíl 
z výkonnostní rezervy, odpovídající podílu 
úspěšných programů na celkovém objemu 
prostředků přidělených příslušnému 
členskému státu. Komise tak náležitě 
zohlední, zda k nesplnění milníků došlo 
v důsledku nepředvídatelných vnějších 
faktorů, které příslušný program nemohl 
nijak ovlivnit. Členské státy by tuto 
výkonnostní rezervu měly rozdělit rovným 
dílem mezi všechny programy, u nichž se 
podařilo dosáhnout milníků. Pokud jde o 
programy Evropské územní spolupráce, 
pro ně by žádná výkonnostní rezerva 
existovat neměla, jelikož jsou velmi 
různorodé a mají nadnárodní charakter.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 
by měla být naplánována a přidělena 
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Pokud jde o programy Evropské 
územní spolupráce, pro ně by žádná 
výkonnostní rezerva existovat neměla, 
jelikož jsou velmi různorodé a mají 

(18) Pro každý program by měl být na 
základě pozitivních stimulů vymezen 
výkonnostní rámec, aby se umožnilo 
monitorování pokroku při dosahování cílů 
a záměrů stanovených pro každý program 
v průběhu programového období. Komise 
by měla v letech 2017 a 2019 provést 
přezkum výkonnosti ve spolupráci s 
členskými státy, které o ni požádají. 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 
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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.

existovat neměla, jelikož jsou velmi 
různorodé a mají nadnárodní charakter. 

Or. es

Odůvodnění

Systém přezkumu výkonnosti by měl být založen na pozitivních stimulech, a nikoli na převádění 
prostředků na programy s nejlepší výkonností. Dobrovolná účast zamezí tomu, aby byly 
stanovovány cíle, které jsou snadno splnitelné, a které tudíž mají pouze malý dopad.

Pozměňovací návrh 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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.
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prostředky z rozpočtu Unie neplýtvá nebo 
že nejsou využívány neúčinným 
způsobem.

Or. es

Pozměňovací návrh 233
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Během 
programového období by měla být na 
základě automatických přídělů stanovena 
rezerva pro účely flexibility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 a 
2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 
by měla být naplánována a přidělena 
vnitrostátní 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. .

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Victor Boştinaru

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 

vypouští se
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problémy, kterým konkrétní země čelí. 
Tento proces musí být postupný a začít 
změnami ve smlouvě o partnerství a 
změnami programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost 
výdajů z fondů SSR byla podpořena 
zdravými hospodářskými politikami a aby 

vypouští se
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fondy SSR v případě nutnosti mohly být 
přesměrovány tak, aby mohly řešit 
problémy, kterým konkrétní země čelí. 
Tento proces musí být postupný a začít 
změnami ve smlouvě o partnerství a 
změnami programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

vypouští se
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zdravými hospodářskými politikami a aby 
fondy SSR v případě nutnosti mohly být 
přesměrovány tak, aby mohly řešit 
problémy, kterým konkrétní země čelí. 
Tento proces musí být postupný a začít 
změnami ve smlouvě o partnerství a 
změnami programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
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z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, měla by mít Komise právo 
pozastavit všechny platby a závazky nebo 
jejich část. Rozhodnutí o pozastavení by 
mělo být přiměřené a účinné, s 
přihlédnutím k dopadu jednotlivých 
programů na řešení hospodářské a sociální 
situace dotčeného členského státu a k 
předchozím změnám smlouvy o 
partnerství. Při rozhodování o pozastavení 
by Komise měla rovněž respektovat zásadu 
rovného zacházení mezi členskými státy, 
zejména s přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, měla by mít Komise právo 
pozastavit všechny platby a závazky nebo 
jejich část. Rozhodnutí o pozastavení by 
mělo být přiměřené a účinné, s 
přihlédnutím k dopadu jednotlivých 
programů na řešení hospodářské a sociální 
situace dotčeného členského státu a k 
předchozím změnám smlouvy o 
partnerství. Při rozhodování o pozastavení 
by Komise měla rovněž respektovat zásadu 
rovného zacházení mezi členskými státy, 
zejména s přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření. Pokud členský stát nepřijme 
patřičná opatření ani po uplynutí lhůty tří 
měsíců, měla by Komise pozastavené 
platby a závazky převést do programu 
spadajícího pod správu a dohled Komise. 
Prioritou tohoto programu by měla být 
maximalizace růstu, například 
prostřednictvím grantů na hospodářskou 
infrastrukturu, aby se předešlo dalším 
škodám na regionálním hospodářství a 
v sociální oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů.
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, byla podpořena 
zdravými hospodářskými politikami a aby 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
María Irigoyen Pérez
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

(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. 

Or. es

Odůvodnění

Možnost pozastavení plateb z důvodu hospodářské politiky se jeví jako nevyvážená a mohla by vést 
k tomu, že za neschopnost státu splnit doporučení týkající se správy ekonomických záležitostí budou 
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trestány regiony. Navíc by tak byly nástroje politiky soudržnosti používány k jiným než původně 
zamýšleným účelům, takže by ve svém důsledku nebyly užívány k plnění vlastních cílů.

Pozměňovací návrh 241
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů.
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

(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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Or. pt

Pozměňovací návrh 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

(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 může 
zahrnovat změny ve smlouvě o partnerství 
a změny programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
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Or. es

Odůvodnění

Bod odůvodnění se nejeví jako nejvhodnější místo k podrobné úpravě otázky tohoto druhu.

Pozměňovací návrh 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými
hospodářskými politikami a aby fondy 
SSR v případě nutnosti mohly být 
přesměrovány tak, aby mohly řešit 
problémy, kterým konkrétní země čelí. 
Tento proces musí být postupný a začít 
změnami ve smlouvě o partnerství a 
změnami programů, aby podpořil 
doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména s 
přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických a 
sociálních záležitostí Unie může zvýšit
účinnost výdajů z fondů SSR tím, že bude
podpořena prováděním inteligentních a 
udržitelných hospodářských a sociálních 
politik, která budou podporovat začlenění. 
Je důležité, 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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dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by na žádost příslušného 
členského státu měla být schopna 
přijmout jednorázové rozhodnutí ohledně 
pravidel a podmínek platných pro daný 
program, a to zejména na základě 
prostředků uvolněných v důsledku oprav a 
pozastavení týkajících se strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se posílilo zaměření na 
dosahování cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, měly by být vymezeny společné 
prvky pro všechny programy. Aby se 
zajistil soulad ustanovení ohledně 
programování pro fondy SSR, měly by být 
sladěny postupy pro přijímání a změny 
programů. Programování by mělo zajistit 
soulad se společným strategickým rámcem 
a smlouvou o partnerství, koordinaci fondů 

(20) Aby se posílilo zaměření na 
dosahování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a dosahování cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, měly by být 
vymezeny společné prvky pro všechny 
programy. Aby se zajistil soulad 
ustanovení ohledně programování pro 
fondy SSR, měly by být sladěny postupy 
pro přijímání a změny programů. 
Programování by mělo zajistit soulad se 
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SSR mezi sebou a koordinaci s dalšími 
stávajícími finančními nástroji a 
Evropskou investiční bankou.

společným strategickým rámcem a 
smlouvou o partnerství, koordinaci fondů 
SSR mezi sebou a koordinaci s dalšími 
stávajícími finančními nástroji a 
Evropskou investiční bankou.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba 
posílit a usnadnit iniciativy místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
tím, že se stanoví společná pravidla a 
důkladná koordinace pro všechny fondy 
SSR. Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada.

(21) Územní soudržnost je podle 
ustanovení Smlouvy hlavním nástrojem 
dosahování hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, městských oblastí, funkčních 
zeměpisných oblastí a dílčích regionálních 
oblastí, jež čelí zvláštním zeměpisným 
nebo demografickým problémům. 
Integrovaný územní přístup ve smyslu čl. 
99 tohoto nařízení by se proto měl stát 
hlavním nástrojem dosahování úspěšného 
udržitelného rozvoje těchto oblastí a 
podpory zaměstnanosti, sociálního 
začlenění a prosperity občanů žijících 
v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba posílit 
a usnadnit iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních komunit tím, že se 
stanoví společná pravidla a důkladná 
koordinace pro všechny fondy SSR. 
Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada.

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům, včetně 
napjatých mezietnických vztahů. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba posílit 
a usnadnit iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních komunit tím, že se 
stanoví společná pravidla a důkladná 
koordinace pro všechny fondy SSR. 
Zásadní význam má budování kapacit 
místních zainteresovaných subjektů.
Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba posílit 
a usnadnit iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních komunit tím, že se 
stanoví společná pravidla a důkladná 
koordinace pro všechny fondy SSR. 

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům, zvláště pak 
horských oblastí. Za tímto účelem a za 
účelem lepší mobilizace potenciálu na 
místní úrovni je třeba posílit a usnadnit 
iniciativy místního rozvoje se zapojením 
místních komunit tím, že se stanoví 
společná pravidla a důkladná koordinace 
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Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada.

pro všechny fondy SSR. Odpovědnost za 
provádění strategií místního rozvoje by 
měly mít místní akční skupiny zastupující 
zájmy komunity, což by měla být hlavní 
zásada.

Or. de

Odůvodnění

Horské regiony čelí zvláštním obtížím přírodního rázu. Musí se potýkat s různými problémy, jako je 
migrace a hospodářské nevýhody. Integrovaný přístup k pomoci poskytované ze strukturálních 
fondů je proto v těchto regionech obzvláště důležitý.

Pozměňovací návrh 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba 
posílit a usnadnit iniciativy místního 
rozvoje se zapojením místních komunit 
tím, že se stanoví společná pravidla a 
důkladná koordinace pro všechny fondy 
SSR. Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny, včetně stávajících skupin 
LEADER, zastupující zájmy komunity, 
což by měla být hlavní zásada.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropská unie by měla podporovat 
rozvoj nových makroekonomických 
strategií, zejména pak strategii pro alpský 
makroregion.

Or. de

Odůvodnění

Alpský region čelí značným problémům v oblasti demografie a přírodního prostředí. Makroregiony 
jsou vhodným a užitečným nástrojem pro řešení těchto problémů na nadnárodní a přeshraniční 
úrovni. Zřízení alpského makroregionu by místnímu obyvatelstvu přineslo značný užitek.

Pozměňovací návrh 251
Mojca Kleva

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, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a mají schopnost 
kombinovat různé formy veřejných a 
soukromých zdrojů na podporu cílů veřejné 
politiky, zajistit revolvingový tok 
finančních prostředků pro strategické 
investice, podporovat dlouhodobé a 
udržitelné investice a zvyšovat potenciál 
růstu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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.
Zachováno musí být vždy jako možnost 
také poskytování grantů, přičemž 
rozhodnutí o tom, jaká kombinace je 
s ohledem na regionální potřeby 
nejvhodnější, musí být odpovědností 
subjektů působících v daném místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžné analýzy.

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, by se měly 
používat k řešení selhání trhu či 
neoptimálních investičních situací a tímto 
způsobem k řešení zvláštních potřeb trhu 
rentabilním způsobem v souladu s cíli 
programů a tyto nástroje by neměly 
vytlačovat soukromé financování. 
Rozhodnutí o financování podpůrných 
opatření prostřednictvím finančních 
nástrojů by se proto měla přijímat na 
základě předběžného hodnocení, které by 
se mělo přímo zabývat místními a 
regionálními investičními potřebami a 
potenciálem, zjistit možnosti účasti 
soukromého sektoru, zhodnotit přidanou 
hodnotu vyplývající z daného finančního 
nástroje, a zajistit tak flexibilní a účinné 
reakce na vývoj problémů, s nimiž se 
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evropské regiony potýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžné analýzy.

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžné analýzy a 
měla by podléhat demokratické kontrole 
na patřičné úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžné analýzy. 

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat 
k reagování na zvláštní potřeby a 
nedostatky trhu rentabilním způsobem v 
souladu s cíli programů a neměly by 
vytlačovat soukromé financování. 
Rozhodnutí o financování podpůrných 
opatření prostřednictvím finančních 
nástrojů by se proto měla přijímat na 
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základě předběžné analýzy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 256
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Finanční nástroje by se měly 
koncipovat a využívat tak, aby 
podporovaly podstatnou účast investorů a 
finančních institucí ze soukromého sektoru 
na základě vhodného rozložení rizik. Aby 
byly dostatečně přitažlivé pro soukromý 
sektor, musí se finanční nástroje 
koncipovat a využívat pružně. Řídící 
orgány by proto měly rozhodovat o 
nejvhodnějších formách uplatňování 
finančních nástrojů umožňujících řešit 
zvláštní potřeby cílových regionů v 
souladu s cíli příslušného programu.

(24) Finanční nástroje by se měly 
koncipovat a využívat tak, aby 
podporovaly podstatnou účast investorů a 
finančních institucí ze soukromého sektoru 
na základě vhodného rozložení rizik. Aby 
byly dostatečně přitažlivé pro soukromý 
sektor, musí být finanční nástroje 
jednoduché, katalytické a revolvingové a
musí se koncipovat a využívat pružně. 
Řídící orgány by proto měly rozhodovat o 
nejvhodnějších formách uplatňování 
finančních nástrojů umožňujících řešit 
zvláštní potřeby cílových regionů v 
souladu s cíli příslušného programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Výše prostředků kdykoli vyplacených 
z fondů SSR na finanční nástroje by měla 
odpovídat částce nezbytné k provedení 
plánovaných investic a plateb konečným 
příjemcům, včetně nákladů a poplatků 
týkajících se správy, stanovených na 
základě podnikatelských záměrů a prognóz 

(26) Výše prostředků kdykoli vyplacených 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, na finanční 
nástroje by měla odpovídat částce nezbytné 
k provedení plánovaných investic a plateb 
konečným příjemcům, včetně nákladů a 
poplatků týkajících se správy, stanovených 
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peněžních toků na předem vymezené 
období, které by nemělo překročit dva 
roky.

na základě podnikatelských záměrů a 
prognóz peněžních toků na předem 
vymezené období, které by nemělo 
překročit dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

 (27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů. Tyto 
zdroje 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, 
poskytnuty členským státům, které se 
potýkají s vážnými potížemi v oblasti 
finanční stability, k prioritnímu využití na 
nejúčinnější opatření pro oživení růstu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 259
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 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, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, včetně využití starších 
zdrojů po uzavření programů. Pro řídící 
orgány, členské státy i Komisi by měla být 
stanovena podrobná ustanovení o 
podávání zpráv. Členské státy by měly 
do přílohy k výroční zprávě o provádění 
začlenit zvláštní zprávu o operacích, které 
zahrnují finanční nástroje. V zájmu 
zvýšení transparentnosti a účinnosti 
finančních nástrojů by Komise měla 
každoročně provést syntézu podávaných 
informací ohledně využití a účinnosti 
finančních nástrojů v různých fondech, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, tématických cílech a 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Komise by měla připravit konkrétní 
opatření, která zajistí větší šíření 
informací a know-how týkajících se 
používání finančních nástrojů a přispějí 
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ke zvýšení technické kapacity při 
uplatňování a řízení finančních nástrojů 
na úrovni řídících orgánů, finančních 
zprostředkovatelů a dalších zúčastněných 
stran s cílem zvýšit úspěšnost provádění 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro zjednodušení ustanovení o řízení 
na všech úrovních je nezbytné sladit 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv v souvislosti s fondy SSR. Je třeba 
zajistit vyvážené požadavky na podávání 
zpráv, ale rovněž dostupnost souhrnných 
informací o dosaženém pokroku, pokud jde 
o zásadní přezkumné body. Proto je nutné, 
aby požadavky na podávání zpráv odrážely 
informační potřeby v daných letech a aby 
byly sladěny s načasováním přezkumů 
výkonnosti.

(29) Pro zjednodušení ustanovení o řízení 
na všech úrovních je nezbytné sladit 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv v souvislosti s fondy SSR. Je třeba 
zajistit vyvážené požadavky na podávání 
zpráv, ale rovněž dostupnost souhrnných 
informací o dosaženém pokroku, pokud jde 
o zásadní přezkumné body. Proto je nutné, 
aby požadavky na podávání zpráv odrážely 
informační potřeby.

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro zjednodušení ustanovení o řízení 
na všech úrovních je nezbytné sladit 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv v souvislosti s fondy SSR. Je třeba 

(29) Pro zjednodušení ustanovení o řízení 
na všech úrovních je nezbytné sladit 
ustanovení o monitorování a podávání 
zpráv v souvislosti s fondy SSR. Je třeba 
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zajistit vyvážené požadavky na podávání 
zpráv, ale rovněž dostupnost souhrnných 
informací o dosaženém pokroku, pokud jde 
o zásadní přezkumné body. Proto je nutné, 
aby požadavky na podávání zpráv odrážely 
informační potřeby v daných letech a aby 
byly sladěny s načasováním přezkumů 
výkonnosti.

zajistit vyvážené požadavky na podávání
zpráv, ale rovněž dostupnost souhrnných 
informací o dosaženém pokroku, pokud jde 
o zásadní přezkumné body. Proto je nutné, 
aby požadavky na podávání zpráv odrážely 
informační potřeby v daných letech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a případně v souvislosti s HDP a 
nezaměstnaností. Měly by být stanoveny 
oblasti odpovědnosti členských států a 
Komise v tomto ohledu.

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry vztahující se na cíle Unie 
definované v článku 174 Smlouvy, a 
případně v souvislosti s HDP a 
nezaměstnaností. Měly by být stanoveny 
oblasti odpovědnosti členských států a 
Komise v tomto ohledu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
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jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, a 
případně v souvislosti s HDP a 
nezaměstnaností. Měly by být stanoveny 
oblasti odpovědnosti členských států a 
Komise v tomto ohledu.

jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, a 
případně v souvislosti s HDP, 
nezaměstnaností a rovností žen a mužů a 
přístupností ve všech oblastech. Měly by 
být stanoveny oblasti odpovědnosti 
členských států a Komise v tomto ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že 
lze dosáhnout stanovených záměrů a cílů, 
by se mělo provádět předběžné hodnocení 
každého programu.

(33) Za účelem zlepšení kvality koncepce 
každého programu a za účelem ověření, že 
lze dosáhnout stanovených záměrů a cílů, 
by se mělo provádět předběžné hodnocení 
každého programu. Předběžné hodnocení 
prováděné u každého programu by mělo 
zahrnovat hodnocení horizontálních 
zásad týkajících se dodržování právních 
předpisů Unie a členského státu, podpory 
rovnosti žen a mužů a nediskriminace a 
udržitelného rozvoje, jak jsou definovány 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Orgán odpovědný za přípravu 
programu by měl vypracovat plán 

(34) Orgán odpovědný za přípravu 
programu by měl vypracovat plán 



AM\903190CS.doc 69/170 PE489.656v01-00

CS

hodnocení. V průběhu programového 
období by měly řídící orgány provádět 
hodnocení, jejichž účelem bude posoudit 
účinnost a dopad programu. Monitorovací 
výbor a Komise by měly být informovány 
o výsledcích tohoto hodnocení, aby se 
usnadnila strategická rozhodnutí.

hodnocení, v němž plně zohlední problémy 
týkající se projektového a programového 
řízení. V průběhu programového období by 
měly řídící orgány provádět hodnocení, 
jejichž účelem bude posoudit účinnost a 
dopad programu. Monitorovací výbor a 
Komise by měly být informovány o 
výsledcích tohoto hodnocení, aby se 
usnadnila strategická rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je užitečné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondů SSR.

(36) Je užitečné určit druhy činností, které 
lze provádět z podnětu Komise a členských 
států jakožto technickou pomoc s podporou 
fondů SSR. Členské státy by měly zajistit, 
aby partnerům uvedeným v čl. 5 byla 
přidělena technická pomoc na patřičné 
úrovni, která usnadní jejich zapojení a 
účast na přípravě a provádění smluv o 
partnerství a celém programovacím 
procesu. Technická pomoc poskytnutá 
z podnětu Komise by měla podporovat 
tématicky zaměřené zastřešující 
organizace a nevládní organizace, 
sociální a ekonomické partnery a sítě a 
sdružení zastupující místní, městské a 
regionální orgány působící na úrovni EU 
v oblasti politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Počátek a konec období způsobilosti 
výdajů by měly být vymezeny tak, aby 
poskytly jednotné a spravedlivé pravidlo 
platné pro provádění fondů SSR v celé 
Unii. Aby se usnadnilo provádění 
programů, je vhodné stanovit, že počáteční 
datum pro způsobilost výdajů může být 
před 1. lednem 2014, pokud dotyčný 
členský stát předloží program před tímto 
dnem. Aby se zajistilo účinné využívání 
fondů SSR a snížilo riziko pro rozpočet 
Unie, je nutné zavést omezení v případě 
podpor pro dokončené operace.

(38) Počátek a konec období způsobilosti 
výdajů by měly být vymezeny tak, aby 
poskytly jednotné a spravedlivé pravidlo 
platné pro provádění fondů SSR v celé 
Unii. Aby se usnadnilo provádění 
programů, je vhodné stanovit, že počáteční 
datum pro způsobilost výdajů může být 
před 1. lednem 2014, pokud dotyčný 
členský stát předloží program před tímto 
dnem.

Or. es

Pozměňovací návrh 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

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 
státní podpory, a je vhodné vyloučit 

(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 10 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 
státní podpory, a je vhodné vyloučit 
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příspěvky do finančních nástrojů nebo z 
nich.

příspěvky do finančních nástrojů nebo z 
nich.

Or. de

Odůvodnění

Viz 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 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Při posuzování projektů, jejichž 
rozpočet je vyšší než 25 milionů EUR, by 
Komise měla mít k dispozici veškeré 
informace nezbytné k posouzení, zda 
finanční příspěvek z fondů nezpůsobí 
podstatnou ztrátu pracovních míst s 
ohledem na stávající rozmístění v rámci 
Evropské unie, aby se zajistilo, že 
financování Společenství nepodporuje 
přemísťování výroby uvnitř Evropské 
unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Je žádoucí, aby se v případě 
přímých dotací podnikům zohlednila 
skutečnost, že financování v rámci 
politiky soudržnosti, zejména v případě 
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velkých podniků, často neovlivňuje 
rozhodnutí podniku otevřít v dané lokalitě 
závod, ale vede pouze k inkasování 
finančních prostředků ze strany 
společností, které toto rozhodnutí již 
přijaly (efekt „mrtvé váhy“). Podpora 
velkých soukromých subjektů by se proto 
měla zaměřovat na investice do výzkumu 
a vývoje, resp. měla by být více nabízena 
nepřímo prostřednictvím podpory 
infrastruktury.

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 71; 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 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41c) Strukturální fondy by měly 
zahrnovat jasná pravidla, která vyloučí 
veškerou možnost financovat z prostředků 
EU přemísťování podniků v rámci EU, 
sníží práh pro ověřování takových investic 
na 25 milionů EUR a vyloučí tak velké 
podniky z možnosti čerpat přímé dotace 
a omezí dobu provozu na 10 let.

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 71; 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 273
Ramona Nicole Mănescu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Členské státy by měly přijmout 
přiměřená opatření, aby zajistily řádné 
nastavení a fungování svých systémů řízení 
a kontroly, a tím poskytly jistotu, pokud 
jde o zákonné a řádné využívání fondů 
SSR. Proto by měly být specifikovány 
povinnosti členských států, pokud jde o 
systémy řízení a kontroly programů a 
prevenci, zjišťování a nápravu 
nesrovnalostí a porušování práva Unie.

(42) Členské státy by měly přijmout 
přiměřená opatření, aby zajistily řádné 
nastavení a fungování svých systémů řízení 
a kontroly, a tím poskytly jistotu, pokud 
jde o zákonné a řádné využívání fondů 
SSR v souladu s mezinárodními normami 
projektového a programového řízení. V 
článku tohoto nařízení by proto měly být 
specifikovány také povinnosti členských 
států, pokud jde o systémy řízení a 
kontroly programů a prevenci, zjišťování a 
nápravu nesrovnalostí a porušování práva 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea 
Cozzolino, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací v 
rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy prostřednictvím 
svých systémů řízení a kontroly. Aby se 
posílila účinnost kontroly nad výběrem a 
prováděním operací a fungování systému 
řízení a kontroly, měly by být 
specifikovány funkce řídícího orgánu.

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací v 
rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy a regionální a 
místní orgány prostřednictvím svých 
systémů řízení a kontroly. Aby se posílila 
účinnost kontroly nad výběrem a 
prováděním operací a fungování systému 
řízení a kontroly, měly by být 
specifikovány funkce řídícího orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací v 
rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy prostřednictvím 
svých systémů řízení a kontroly. Aby se 
posílila účinnost kontroly nad výběrem a 
prováděním operací a fungování systému 
řízení a kontroly, měly by být 
specifikovány funkce řídícího orgánu.

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací v 
rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy spolu s volenými 
regionálními a místními orgány
prostřednictvím svých systémů řízení a 
kontroly. Aby se posílila účinnost kontroly 
nad výběrem a prováděním operací a 
fungování systému řízení a kontroly, měly 
by být specifikovány funkce řídícího 
orgánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby se poskytla předběžná jistota 
ohledně celkového uspořádání a koncepce 
hlavních systémů řízení a kontroly, měly 
by členské státy určit akreditační orgán, 
který zodpovídá za vydávání a odnímání 
akreditace řídících a kontrolních 
subjektů.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee



AM\903190CS.doc 75/170 PE489.656v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby se poskytla předběžná jistota 
ohledně celkového uspořádání a koncepce 
hlavních systémů řízení a kontroly, měly 
by členské státy určit akreditační orgán, 
který zodpovídá za vydávání a odnímání 
akreditace řídících a kontrolních 
subjektů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účelem vypuštění tohoto článku je předejít vytváření zbytečně velkého počtu subjektů a zúčastěných 
stran, které by vedlo k tomu, že systém řízení a kontroly bude ještě složitější.

Pozměňovací návrh 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby se poskytla předběžná jistota 
ohledně celkového uspořádání a koncepce 
hlavních systémů řízení a kontroly, měly 
by členské státy určit akreditační orgán, 
který zodpovídá za vydávání a odnímání 
akreditace řídících a kontrolních 
subjektů.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Auditní orgány provádějí předběžné hodnocení a v návaznosti na ně vydávají příslušnému řídícímu 
a monitorovacímu systému povolení. EHK navíc žádá, aby postup pro udělování osvědčení řídícímu 
orgánu zavedly také další organizace nebo tatáž organizace. To ovšem v rozporu s procesem 
zjednodušování znamená nárůst správních výdajů a administrativní práce.
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Pozměňovací návrh 279
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Měly by být stanoveny pravomoci a 
odpovědnosti Komise, aby mohla ověřit 
účinnost fungování systémů řízení a 
kontroly a požadovat zásah ze strany 
členského státu. Komise by rovněž měla 
mít pravomoc provádět audity zaměřené na 
otázky související s řádným finančním 
řízením, aby mohla vyvodit závěry o 
výkonnosti fondů.

(45) Měly by být stanoveny pravomoci a 
odpovědnosti Komise, aby mohla ověřit 
účinnost fungování systémů řízení a 
kontroly, včetně hodnocení jejich 
schopností v oblasti projektového a 
programového řízení, a požadovat zásah 
ze strany členského státu. Komise by 
rovněž měla mít pravomoc provádět audity 
zaměřené na otázky související s řádným 
finančním řízením, aby mohla vyvodit 
závěry o výkonnosti fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Předběžná platba na počátku 
programů zajišťuje, že členský stát má 
prostředky k tomu, aby poskytl podporu 
příjemcům při provádění programu. Proto 
by se měla přijmout ustanovení pro 
počáteční předběžné financování z fondů 
SSR. Počáteční předběžné financování by 
se mělo zcela vyúčtovat při uzavření 
programu.

(47) Předběžná platba na počátku 
programů zajišťuje, že členský stát má 
prostředky také k tomu, aby příjemcům 
poskytl od zahájení provádění programu
předem vyplácenou podporu a zajistil tak, 
že příjemci budou mít udržitelné finance 
na provádění přidělených investic. Proto 
by se měla přijmout ustanovení pro 
počáteční předběžné financování z fondů 
SSR. Počáteční předběžné financování by 
se mělo zcela vyúčtovat při uzavření 
programu.

Or. pt
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise může členským státům nabídnout předběžné financování, měly by i 
členské státy uplatňovat předběžné financování při provádění plateb ve prospěch příjemců, jejichž 
projekty byly schváleny, aby společnostem zajistily likviditu potřebnou k realizaci investic.

Pozměňovací návrh 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie v 
kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční 
účetní závěrky. Na základě tohoto rámce 
by měly akreditované subjekty předložit 
Komisi za každý program prohlášení 
řídícího subjektu o věrohodnosti doplněné 
ověřenou roční účetní závěrkou, 
souhrnnou zprávou o kontrolách, 
výrokem nezávislého auditora a kontrolní 
zprávou.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 282
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie v 
kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční 
účetní závěrky. Na základě tohoto rámce 
by měly akreditované subjekty předložit 

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie v 
kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční 
účetní závěrky. Tento rámec by měl 
zahrnovat souhrnnou zprávu o kontrolách, 
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Komisi za každý program prohlášení 
řídícího subjektu o věrohodnosti doplněné 
ověřenou roční účetní závěrkou,
souhrnnou zprávou o kontrolách, výrokem
nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

výrok nezávislého auditora a kontrolní 
zprávu.

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie v 
kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční 
účetní závěrky. Na základě tohoto rámce 
by měly akreditované subjekty předložit 
Komisi za každý program prohlášení 
řídícího subjektu o věrohodnosti doplněné 
ověřenou roční účetní závěrkou, 
souhrnnou zprávou o kontrolách, 
výrokem nezávislého auditora a kontrolní 
zprávou.

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie v 
kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční 
účetní závěrky.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

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 

(51) Za účelem podpory finanční disciplíny 
je vhodné stanovit opatření ke zrušení 
kterékoli části rozpočtového závazku v 
rámci některého programu, zejména pokud 
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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.

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 být Komise schopna na 
žádost dotyčného členského státu převzít 
odpovědnost za finanční správu a stanovit 
zvláštní program na podporu 
hospodářského růstu dotyčného členského 
státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Je zapotřebí dalších obecných 
ustanovení, pokud jde o konkrétní 
fungování fondů. Aby se zvýšila jejich 
přidaná hodnota a jejich příspěvek k 
prioritám strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, mělo 
by být konkrétně fungování těchto fondů 
zjednodušeno a měly by se soustředit na 
cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ a 
„Evropská územní spolupráce“.

(52) Je zapotřebí dalších obecných 
ustanovení, pokud jde o konkrétní 
fungování fondů. Aby se zvýšila jejich 
přidaná hodnota a jejich příspěvek 
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, prioritám strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, mělo by být konkrétně 
fungování těchto fondů zjednodušeno a 
měly by se soustředit na cíle „Investice pro 
růst a zaměstnanost“ a „Evropská územní 
spolupráce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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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 
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“.

(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, které 
obdržely podporu v období let 2007–2013 
v rámci cíle „Konvergence“, včetně 
regionů, které obdržely podporu v tomto 
období jako „postupně vyřazované 
regiony“ v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/19991, 
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“.

_________________
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Odůvodnění

Regiony, které v současnosti (2007–2013) patří ve shodě s podmínkami cíle „Konvergence“ mezi 
tzv. postupně vyřazované regiony, by měly mít rovněž možnost využívat tzv. bezpečnostní sítě, která 
zaručují minimální financování ve výši 2/3 stávajícího financování. Musí být jednoznačně 
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stanoveno, že v zájmu upevnění dosaženého pokroku platí tato možnost pro všechny regiony, včetně 
postupně vyřazovaných regionů v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1083/2006, které nyní nespadají 
pod cíl „Konvergence“.

Pozměňovací návrh 287
Constanze Angela Krehl, 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 
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“.

(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 
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, a 
regiony, které mají v současnosti statut 
postupně vyřazovaných regionů, 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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Cornelia Ernst
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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 
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“.

(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, které byly 
způsobilé k financování v rámci cíle 
„Konvergence“ podle čl. 5 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 a jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměrného 
HDP EU-27, a regiony, které byly 
způsobilé k financování v rámci 
přechodné podpory podle čl. 8 odst.
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
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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“.

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, všechny regiony, 
které obdržely podporu v období let 2007–
2013 v rámci cíle „Konvergence“, včetně 
regionů, které obdržely podporu v tomto 
období, včetně „postupně vyřazovaných 
regionů“ uvedených v nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1260/19991, 
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“.
_________________
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Pozměňovací návrh 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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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 
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“. 

(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 skutečný 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 stimulaci 
hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti evropských regionů, 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 za 
účelem upevnění dosaženého rozvoje
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“. Pro 
zohlednění reálného dopadu krize je 
nezbytné revidovat používané hospodářské 
údaje a zavést pro přidělování prostředků 
financování z fondů soudržnosti nová 
kritéria, jako je míra nezaměstnanosti, a 
zavést opravnou doložku, která umožní 
revidovat kategorii regionů v průběhu
příslušného období v závislosti na 
podstatných změnách okolností, tak aby 
případě jejich zhoršení mohla být regionu 
poskytována větší podpora.

Or. es

Odůvodnění

K přidělování prostředků financování v rámci politiky soudržnosti na regionální úrovni jsou jako 
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hospodářské údaje používány poslední dostupné údaje, které neodrážejí dopady krize s dostatečnou 
přesností. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit opravnou doložku, která umožní přezkoumání 
kategorie regionů v průběhu příslušného období na základě toho, zda v jejich situaci došlo k 
podstatným změnám, tak aby případě jakéhokoli zhoršení této situace mohla být regionu 
poskytována větší podpora.

Pozměňovací návrh 291
Michael Theurer

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 
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“.

(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, které byly v 
období 2007–2013 podporovány v rámci 
plnění cíle „Konvergence“, 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“.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být stanoveno přechodné pravidlo, aby bylo možné předejít nepatřičně tvrdým podmínkám 
a statistickým chybám.
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Pozměňovací návrh 292
Nuno Teixeira

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 
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“.

(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 
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. Member 
States whose per capita gross national 
income (GNI) is less than 90 % of that of 
the Union average should benefit under the 
‘Investment for growth and jobs’ goal from 
the CF. Vzhledem k sociální a 
hospodářské situaci nejvzdálenějších 
regionů a vyšším nákladům vznikajícím 
v důsledku jejich vzdálené a izolované 
polohy by tyto regiony měly být 
považovány za méně rozvinuté regiony a 
měly by využívat výhody, které jim umožní 
tato znevýhodnění vyrovnat.

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k přírodním omezením nejvzdálenějších regionů je zjevné, že vážnou překážkou jejich 
rozvoje je značná výše investic, které potřebují provést v různých oblastech. Tyto regiony je proto 
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třeba považovat za méně rozvinuté regiony a přidělovat jim ze strukturálních fondů v období 2014–
2020 prostředky, které jim umožní tato přírodní znevýhodnění vyrovnat.

Pozměňovací návrh 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Míra spolufinancování z fondů na 
určitou prioritní osu se upraví s ohledem 
na to, zda se spolufinancování týká 
oblastí, jež jsou vážně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, ostrovních 
členských států způsobilých v rámci 
Fondu soudržnosti a jiných ostrovů s 
výjimkou těch, na jejichž území se nachází 
hlavní město členského státu nebo jež 
mají pevné spojení s pevninou, hornatých 
oblastí vymezených vnitrostátními 
právními předpisy členského státu, řídce a 
velmi řídce osídlených oblastí a dalších 
oblastí se závažnými demografickými 
znevýhodněními.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
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Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) .

Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS). Tuto 
klasifikaci je možné upravit s ohledem na 
zvláštní oblasti, jako jsou ostrovní 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) .

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS). Zřízen by 
měl být rovněž systém umožňující určovat 
regiony se závažnými vnitroregionálními 
nerovnostmi a enklávami chudoby a tyto 
nerovnosti by měly být řešeny i s pomocí 
fondů s cílem předejít sociálnímu, 
mezietnickému a chudobou 
motivovanému napětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) .

(55) Pro určování regionů a oblastí, jež 
jsou způsobilé k poskytnutí podpory z 
fondů, by se měla stanovit objektivní 
kritéria. Za tímto účelem by mělo být 
určení těchto regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
třídění regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 2003 o 
zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS). Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat regionům, 
které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami, jako jsou ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony, 
s přihlédnutím k tomu, že tyto územní rysy 
nemusí nutně odpovídat rozdělení regionů 
podle navrhované klasifikace NUTS.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby Komise mohla určit přiměřený 
finanční rámec, měla by za použití 
objektivní a transparentní metody a 
prostřednictvím prováděcího aktu stanovit 
orientační roční rozpis dostupných 
prostředků na závazky s cílem zaměřit se 
na regiony, jejichž rozvoj zaostává, včetně 
těch, které dostávají přechodnou podporu.

56) Aby Komise mohla určit přiměřený 
finanční rámec, měla by za použití 
objektivní a transparentní metody a 
prostřednictvím prováděcího aktu stanovit 
orientační roční rozpis dostupných 
prostředků na závazky s cílem zaměřit se 
na regiony, jejichž rozvoj zaostává, včetně 
těch, které dostávají přechodnou podporu, 
a těch, které zápasí se závažnými 
vnitroregionálními nerovnostmi 
vytvářejícími sociální, chudobou 
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motivované či mezietnické napětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57 a) Fond soudržnosti by měl 
podporovat projekty v oblasti 
infrastruktury, které jsou plánovány 
v rámci nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. […]/2012, kterým se 
zřizuje nástroj pro propojení Evropy, 
s celkovým objemem prostředků ve výši 
XX EUR, které musí být použity výlučně 
ve prospěch způsobilých členských států 
pro účely financování z Fondu 
soudržnosti, přičemž by měly být použity 
míry spolufinancování, které jsou 
plánovány pro tento fond. Postup výběru 
projektů by měl proběhnout v souladu 
s cíli a kritérii stanovenými v čl. [11] 
nařízení (EU) č. […]/2012, kterým se 
zřizuje nástroj pro propojení Evropy; do 
31. prosince 2016 však musí výběr 
projektů způsobilých pro financování 
probíhat na základě respektování 
vnitrostátních příspěvků převedených 
z Fondu soudržnosti do nástroje pro 
propojení Evropy.

Or. es

Odůvodnění

Bude třeba stanovit tříleté přechodné období, během něhož budou zaručeny příspěvky potřebné 
k zajištění toho, aby všechny členské státy mohly využívat nástrojů podpory, které nabízí Komise.

Pozměňovací návrh 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. Aby se v celé Unii podpořilo 
nezbytné urychlení rozvoje infrastruktury 
v oblasti dopravy a energetiky, jakož i v 
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, měl by být vytvořen „nástroj 
pro propojení Evropy“. Přidělování 
ročních položek z fondů a částek 
převedených z Fondu soudržnosti na 
nástroj pro propojení Evropy každému 
členskému státu by mělo být omezeno 
maximální částkou, která by se stanovila s 
ohledem na způsobilost konkrétního 
členského státu tyto prostředky vyčerpat.
Kromě toho je v souladu s hlavním cílem 
snižování chudoby nezbytné přeorientovat 
režimy potravinové pomoci pro nejchudší 
osoby, aby se podpořilo sociální 
začleňování a harmonický rozvoj Unie. 
Plánuje se zavedení mechanismu, který 
bude převádět zdroje do tohoto nástroje a 
zajistí, aby se skládaly z přídělů z ESF 
pomocí odpovídajícího implicitního snížení 
minimálního procentního podílu ze 
strukturálních fondů, který má být přidělen 
na ESF v každé zemi.

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. V souladu s hlavním cílem 
snižování chudoby je nezbytné 
přeorientovat režimy potravinové pomoci 
pro nejchudší osoby, aby se podpořilo 
sociální začleňování a harmonický rozvoj 
Unie. Plánuje se zavedení mechanismu, 
který bude převádět zdroje do tohoto 
nástroje a zajistí, aby se skládaly z přídělů 
z ESF pomocí odpovídajícího implicitního 
snížení minimálního procentního podílu ze 
strukturálních fondů, který má být přidělen 
na ESF v každé zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
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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 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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. en

Pozměňovací návrh 302
Ramona Nicole Mănescu

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 

vypouští se
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růst a zaměstnanost“ mělo vyčlenit jako 
výkonnostní rezerva pro každý fond 
a každou kategorii regionů v každém 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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. it

Odůvodnění

Zavedení výkonnostní rezervy by mohlo mít negativní důsledky, protože by mohlo vést členské státy 
a místní orgány k tomu, aby si stanovily nenáročné cíle, které nepřinesou žádné inovace, a mohly 
pak získat navíc další dotace.

Pozměňovací návrh 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

vypouští se
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růst a zaměstnanost“ mělo vyčlenit jako 
výkonnostní rezerva pro každý fond a 
každou kategorii regionů v každém 
členském státě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Tamás Deutsch

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. en

Pozměňovací návrh 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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



AM\903190CS.doc 95/170 PE489.656v01-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

(58) Za účelem silnějšího zaměření na 
výsledky a dosahování záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020 je možné pět procent 
z prostředků přidělených určitému 
členskému státu a určených na cíl 
„Investice pro růst a zaměstnanost“ 
vyčlenit jako výkonnostní rezerva pro 
každý fond a každou kategorii regionů 
v dotyčném členském státě.

Or. es

Pozměňovací návrh 308
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
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.

(59) Pokud jde o fondy, mělo by být možné 
za určitých okolností převádět prostředky 
mezi méně rozvinutými, přechodovými a 
více rozvinutými regiony.

Or. de
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Odůvodnění

Musí být možné nabídnout jako možnost přerozdělení prostředků uvnitř mezi jednotlivými
kategoriemi, například v rámci určité spolkové země, a zabránit tak nerovnostem v poskytování 
podpory. 

Pozměňovací návrh 309
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
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.

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými, přechodovými a 
více rozvinutými regiony.

Or. pt

Odůvodnění

Regiony již mají zvláštní finanční krytí a neměly by mít možnost převádět prostředky mezi regiony, 
zvláště jsou-li hlavními příjemci více rozvinuté regiony na úkor regionů méně rozvinutých. Je 
zřejmé, že vedlejší účinky investic zde nepřispějí k větší hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
ve smyslu článku 174 Smlouvy. To je v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 85 odst. 2.

Pozměňovací návrh 310
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
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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.

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 5 % z celkových 
prostředků určených pro dotyčnou 
kategorii regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
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.

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
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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.

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 6 % z celkových 
prostředků určených pro dotyčnou 
kategorii regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že míra využití 
financování se musí udržovat na 4 % 
HDP při maximálních sazbách pro příděly 
v rámci politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(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 
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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 politik . 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 
jsou přidělovány.

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 politik . Ověření zásady 
adicionality, které provádí Komise, by se 
mělo vztahovat na všechny regiony.

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 1, 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 315
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů, 
vypracovat ucelenou intervenční logiku, 
aby mohly řešit zjištěné rozvojové potřeby 
a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného a 
efektivního provádění těchto fondů.

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování, podávání zpráv o metodice, 
postupů projektového a programového 
řízení a kontroly operačních programů 
podporovaných z fondů. Operační 
programy by měly stanovit prioritní osy 
podle tematických cílů, vypracovat 
ucelenou intervenční logiku, aby mohly 
řešit zjištěné rozvojové potřeby a stanovit 
rámec pro hodnocení výkonnosti. Měly by 
rovněž obsahovat další prvky nutné pro 
podporu účinného a efektivního provádění 
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těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů, 
vypracovat ucelenou intervenční logiku, 
aby mohly řešit zjištěné rozvojové potřeby 
a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného a 
efektivního provádění těchto fondů.

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů a 
horizontálních zásad týkajících se 
dodržování právních předpisů Unie a 
členského státu, podpory rovnosti žen a 
mužů a nediskriminace a udržitelného 
rozvoje, jak jsou definovány v tomto 
nařízení, vypracovat ucelenou intervenční 
logiku, aby mohly řešit zjištěné rozvojové 
potřeby a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného a 
efektivního provádění těchto fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Za účelem zlepšení doplňkovosti a 
jednoduššího provádění by mělo být možné 
podporu z FS a EFRR kombinovat s 

(62) Za účelem zlepšení doplňkovosti a 
jednoduššího přístupu příjemců ke 
strukturálním fondům a následného 
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podporou z ESF ve společných operačních 
programech v rámci cíle týkajícího se růstu 
a zaměstnanosti.

provádění projektů by mělo být možné 
prosazovat přístup uplatňující 
mnohostranné řízení, kombinující 
podporu z FS a EFRR s podporou z ESF ve 
společných operačních programech v rámci 
cíle týkajícího se růstu a zaměstnanosti.

Or. pt

Odůvodnění

Přístup uplatňující mnohostranné řízení umožní příjemci, který má určitý plán vývoje projektu, 
předložit pro různé investice, které má v úmyslu učinit, pouze jednu žádost o financování 
z prostředků EFRR, FS nebo ESF. Tento přístup by měl usnadnit vývoj a provádění projektů a jeho 
význam spočívá v tom, že příjemci již nebudou muset podávat několik žádostí u jednotlivých 
programů financování.

Pozměňovací návrh 318
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Aby členské státy měly možnost 
provádět část operačního programu s 
použitím přístupu založeného na 
výsledcích, je užitečné vytvořit společný 
akční plán zahrnující soubor opatření, která 
má příjemce provádět a která by měla 
přispět k dosažení cílů operačního 
programu. Aby se zjednodušila a posílila 
orientace fondů na výsledky, řízení 
společného akčního plánu by mělo být 
založeno výlučně na společně dohodnutých 
milnících, výstupech a výsledcích 
vymezených v rozhodnutí Komise, kterým 
se přijímá společný akční plán. Kontrola a 
audit společného akčního plánu by měly 
být rovněž omezeny na dosahování těchto 
milníků, výstupů a výsledků. Je tudíž 
nezbytné stanovit pravidla pro 
vypracování, obsah, přijetí, finanční řízení 
a kontrolu tohoto společného akčního 
plánu.

(64) Aby členské státy měly možnost 
provádět část operačního programu s 
použitím přístupu založeného na 
výsledcích, je užitečné vytvořit společný 
akční plán zahrnující soubor opatření, která 
má příjemce provádět a která by měla 
přispět k dosažení cílů operačního 
programu. Aby se zjednodušila a posílila 
orientace fondů na výsledky, řízení 
společného akčního plánu by mělo být 
založeno výlučně na společně dohodnutých 
milnících projektového řízení, výstupech a 
výsledcích vymezených v rozhodnutí 
Komise, kterým se přijímá společný akční 
plán. Kontrola a audit společného akčního 
plánu by měly být rovněž omezeny na 
dosahování těchto milníků, výstupů a 
výsledků. Je tudíž nezbytné stanovit 
pravidla pro vypracování, obsah, přijetí, 
finanční řízení a kontrolu tohoto 
společného akčního plánu.
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Pozměňovací návrh 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy 
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 
zátěži pro členské státy, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou.

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy 
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 
zátěži pro členské státy, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou. Budou-li tímto způsobem 
předávány i osobní údaje, měla by se
použít ustanovení směrnice 95/46/ES a 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, 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 
přispívat rovněž ke zvyšování povědomí o 
cílech politiky soudržnosti a její úloze jako 
záležitosti, která má pro občany EU 
skutečný význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující informace o všech 
operačních programech, včetně seznamu 
operací podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory a bylo 
možné získat jasnější představu o 
koncepci procesu evropské integrace 
v oblasti regionálního rozvoje a 
průřezových činnostech, měla by být v 
každém členském státě zpřístupněna jediná 
internetová stránka nebo internetový portál 
poskytující jasným a srozumitelným 
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jazykem informace o všech operačních 
programech, včetně seznamu operací 
podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující informace o všech 
operačních programech, včetně seznamu 
operací podporovaných v rámci každého 
operačního programu. 

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující srozumitelné a snadno 
přístupné informace o všech operačních
programech, včetně seznamu operací 
podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

Or. es

Odůvodnění

Text by měl obsahovat ujištění, že poskytované informace budou srozumitelné a přístupné.

Pozměňovací návrh 324
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na 
operační programy, zejména za účelem 
posílení multiplikačního účinku 
prostředků Unie. Je rovněž nutné stanovit 

vypouští se
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míry spolufinancování podle kategorií 
regionů, aby se zajistilo respektování 
zásady spolufinancování pomocí vhodné 
míry vnitrostátní podpory.

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 
programy, zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
vnitrostátní podpory.

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 
programy, zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
veřejné i soukromé vnitrostátní podpory.
Stávající vnitrostátní míry 
spolufinancování by se za současné 
hospodářské situace, která sama o sobě 
staví regiony před řadu problémů, neměly 
zvyšovat. Pro klíčové regiony, které jako 
jediné patří v daném členském státě mezi 
více rozvinuté regiony, by měla být 
stanovena větší míra flexibility.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 
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programy, zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
vnitrostátní podpory.

programy, přičemž je třeba zohlednit 
podmínky správy ekonomických záležitostí 
stanovené pro každý členský stát 
na základě Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
vnitrostátní podpory.

Or. pt

Odůvodnění

Míra spolufinancování by měla být stanovena na základě rozhodnutí přijatého v souladu 
s hospodářskými podmínkami jednotlivých členských států, které určuje Pakt o stabilitě a růstu. 
Měla by být dostatečně flexibilní, aby Komisi umožňovala zvýšit míru spolufinancování a usnadnit 
vývoj projektů v případě, že by příslušný členský stát začal mít výraznější rozpočtové problémy.

Pozměňovací návrh 327
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Je nezbytné, aby členské státy určily 
pro každý operační program řídící orgán, 
certifikační orgán a funkčně nezávislý 
auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita 
pro členské státy při zřizování jejich 
systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby 
funkce certifikačního orgánu mohl 
vykonávat i řídící orgán. Členský stát by 
měl mít rovněž možnost určit 
zprostředkující subjekty, které mají 
provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo 
certifikačního orgánu. Členský stát by měl 
v takovém případě jasně stanovit jejich 
povinnosti a funkce.

(74) Je nezbytné, aby členské státy určily 
pro každý operační program řídící orgán, 
certifikační orgán a funkčně nezávislý 
auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita 
pro členské státy při zřizování jejich 
systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby 
funkce certifikačního orgánu mohl 
vykonávat i řídící orgán. Členský stát by 
měl mít rovněž možnost určit 
zprostředkující subjekty, které za 
předpokladu, že jsou plně kompetentní 
k zajištění projektového a programového 
řízení, mají provádět určité úkoly řídícího 
orgánu nebo certifikačního orgánu. 
Členský stát by měl v takovém případě 
jasně stanovit jejich povinnosti a funkce.
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Pozměňovací návrh 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Je nezbytné, aby členské státy určily 
pro každý operační program řídící orgán, 
certifikační orgán a funkčně nezávislý 
auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita 
pro členské státy při zřizování jejich 
systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby 
funkce certifikačního orgánu mohl 
vykonávat i řídící orgán. Členský stát by 
měl mít rovněž možnost určit 
zprostředkující subjekty, které mají 
provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo 
certifikačního orgánu. Členský stát by měl 
v takovém případě jasně stanovit jejich 
povinnosti a funkce.

(74) Je nezbytné, aby členské státy určily 
pro každý operační program řídící orgán, 
certifikační orgán a funkčně nezávislý 
auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita 
pro členské státy při zřizování jejich 
systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby 
funkce certifikačního orgánu mohl 
vykonávat i řídící orgán. Členský stát by 
měl mít rovněž možnost určit 
zprostředkující subjekty, které za 
předpokladu, že jsou plně kompetentní 
k zajištění projektového a programového 
řízení, mají provádět určité úkoly řídícího 
orgánu nebo certifikačního orgánu. 
Členský stát by měl v takovém případě 
jasně stanovit jejich povinnosti a funkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Řídící orgán má hlavní odpovědnost 
za účinné a efektivní provádění fondů, a 
proto plní mnoho funkcí souvisejících s 
řízením a monitorováním programu, 
finančním řízením a kontrolami a rovněž 
výběrem projektu. Měly by být stanoveny 
jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

(75) Řídící orgán má hlavní odpovědnost 
za účinné a efektivní provádění fondů, a 
proto plní mnoho funkcí souvisejících s 
řízením a monitorováním projektu a
programu, finančním řízením a kontrolami 
a rovněž výběrem projektu. V článcích 
tohoto nařízení by měly být stanoveny 
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jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly v 
případě EFRR, ESF a Fondu soudržnosti 
a k potřebě zajistit vyvážený přístup, jsou 
zapotřebí zvláštní ustanovení pro udělení 
a odejmutí akreditace řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly v 
případě EFRR, ESF a Fondu soudržnosti 
a k potřebě zajistit vyvážený přístup, jsou 
zapotřebí zvláštní ustanovení pro udělení 
a odejmutí akreditace řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly v 
případě EFRR, ESF a Fondu soudržnosti a 
k potřebě zajistit vyvážený přístup, jsou 
zapotřebí zvláštní ustanovení pro udělení a
odejmutí akreditace řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu. 

(78) Aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly v 
případě EFRR, ESF a Fondu soudržnosti a 
k potřebě zajistit vyvážený přístup, jsou 
zapotřebí zvláštní ustanovení týkající se 
postupů a činností řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu. 

Or. es

Pozměňovací návrh 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Kromě společných pravidel pro 
finanční řízení jsou nezbytná dodatečná 
ustanovení pro EFRR, ESF a Fond 
soudržnosti. Zejména proto, aby se zajistila 
přiměřená jistota pro Komisi před roční 
účetní závěrkou, měly by se žádosti o 
průběžné platby proplácet ve výši 90 % 
částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování pro každou prioritní osu 
stanovenou v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
pro danou prioritní osu. Zůstatek dlužných 
částek by měl být členským státům 
vyplacen po roční účetní závěrce, pokud 
lze získat přiměřenou jistotu, pokud jde o 
způsobilost výdajů za rok, na který se 
účetní závěrka vztahuje.

(80) Kromě společných pravidel pro 
finanční řízení jsou nezbytná dodatečná 
ustanovení pro EFRR, ESF a Fond 
soudržnosti. Zejména proto, aby se zajistila 
přiměřená jistota pro Komisi, měly by se 
žádosti o průběžné platby proplácet ve výši 
90 % částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování pro každou prioritní osu 
stanovenou v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
pro danou prioritní osu. Zůstatek dlužných 
částek by měl být členským státům 
vyplacen na konci roku, pokud lze získat 
přiměřenou jistotu, pokud jde o způsobilost 
výdajů.

Or. es
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Odůvodnění

Uzavření ročního účetnictví má podle EHK snížit pracovní zátěž na konci období a zkrátit dobu 
uchovávání účetních dokladů. V praxi však toto Komisí navržené zjednodušující opatření práci 
spíše ztěžuje, protože jeho provedení během programového období je složité. Zlepšení by se během 
této doby měla zaměřit naopak na hodnocení výsledků. 

Pozměňovací návrh 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Aby se zajistilo, že příjemci obdrží 
podporu co nejdříve, a aby se posílila 
záruka pro Komisi, je vhodné požadovat, 
aby žádosti o platby zahrnovaly pouze 
výdaje, na něž byla příjemcům vyplacena 
podpora. Mělo by být zavedeno 
každoroční předběžné financování, aby se 
zajistilo, že členské státy budou mít 
dostatečné prostředky, aby mohly za těchto 
podmínek provádět své činnosti. Takové 
předběžné financování by mělo být 
zúčtováno každý rok v rámci roční účetní 
závěrky.

(81) Aby se zajistilo, že příjemci obdrží 
podporu co nejdříve, a aby se posílila 
záruka pro Komisi, je vhodné požadovat, 
aby žádosti o platby zahrnovaly pouze 
výdaje, na něž byla příjemcům vyplacena 
podpora. Mělo by být zavedeno předběžné 
financování, aby se zajistilo, že členské 
státy budou mít dostatečné prostředky, aby 
mohly za těchto podmínek provádět své 
činnosti. Takové předběžné financování by 
mělo být zúčtováno v souladu se 
stanovenými postupy.

Or. es

Pozměňovací návrh 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) Je nezbytné stanovit podrobný postup 
pro roční účetní závěrku použitelný na 
fondy, aby se zajistil jasný základ a právní 
jistota pro tato ustanovení. Je důležité 
stanovit, aby členský stát měl omezenou 
možnost vymezit ve svých ročních 

vypouští se
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účetních závěrkách částku, která bude 
předmětem probíhajícího řízení u 
auditního orgánu. 

Or. es

Pozměňovací návrh 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Postup pro roční účetní závěrku by 
měl být doplněn každoročním uzavřením 
dokončených operací (u EFRR a FS) 
nebo výdajů (u ESF). Aby se snížily 
náklady spojené s konečným uzavřením 
operačních programů, zmenšila se 
administrativní zátěž pro příjemce a 
poskytla se právní jistota, mělo by roční 
uzavření být povinné, a tím by se zkrátila 
doba, po kterou je třeba uchovávat 
doklady a během níž lze provádět audity 
operací a uplatňovat finanční opravy.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Postup pro roční účetní závěrku by 
měl být doplněn každoročním uzavřením 
dokončených operací (u EFRR a FS) nebo 
výdajů (u ESF). Aby se snížily náklady 
spojené s konečným uzavřením operačních 
programů, zmenšila se administrativní 
zátěž pro příjemce a poskytla se právní 

(84) Postup pro roční účetní závěrku by 
měl být doplněn každoročním uzavřením 
dokončených operací (u EFRR a FS) nebo 
výdajů (u ESF). Aby se snížily náklady 
spojené s konečným uzavřením operačních 
programů, zmenšila se administrativní 
zátěž pro příjemce a poskytla se právní 
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jistota, mělo by roční uzavření být povinné, 
a tím by se zkrátila doba, po kterou je třeba 
uchovávat doklady a během níž lze 
provádět audity operací a uplatňovat 
finanční opravy.

jistota, mohou se členské státy rozhodnout 
pro roční uzavření, a tím by se zkrátila 
doba, po kterou je třeba uchovávat doklady 
a během níž lze provádět audity operací a 
uplatňovat finanční opravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86a) V případě členských států, které se 
ocitly v obtížné finanční situaci nebo jim 
taková situace hrozí a v současnosti již 
využívají podpůrných opatření ze strany 
Unie v podobě finanční pomoci, by 
Komise měla být schopna těmto členským 
státům poskytnout opravené a/nebo zpětně 
získané prostředky a/nebo úrokové výnosy 
nebo jiné prostředky zpětně získané 
v rámci systému centralizovaného řízení 
zdrojů v souladu s článkem 53a 
finančního nařízení v rámci samostatného 
programu, který se bude zaměřovat na 
investice do růstu, zvláště v podobě grantů 
na práce v oblasti hospodářské 
infrastruktury.

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86b) Aby se předešlo vyostřování 
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finanční situace v členských státech, které 
se v současnosti již nacházejí v obtížné 
finanční situaci nebo jim taková situace 
hrozí, by Komise na žádost těchto 
členských států a v rámci jejich řízení 
měla být schopna neprodleně poskytnout 
těmto členským státům zpětně získané 
nebo pozastavené prostředky, a to v rámci 
samostatného programu na podporu 
konkrétních opatření pro oživení růstu 
(včetně grantů na práce v oblasti 
hospodářské infrastruktury). 

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Tomasz Piotr Poręba

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 měl být proveden pouze jeden 
audit, pokud celkové způsobilé výdaje na 
danou operaci nepřesahují 250 000 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. Komise by měla snížit 
úroveň auditní činnosti v souvislosti s 
operačními programy, pokud nebyly 
zjištěny žádné závažné nedostatky nebo 
pokud je auditní orgán spolehlivý.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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. Komise by měla 
mít povinnost provádět audity u projektů 
nad 25 milionů EUR. 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 auditní orgán prokázal 
v předchozích obdobích financování svou 
spolehlivost.

Or. de

Pozměňovací návrh 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine, 
Guido Milana, Mario Pirillo

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 

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů. 
Zejména je proveden vždy pouze jeden 
audit, pokud celkové způsobilé výdaje na 
danou operaci nepřesahují 200 000 EUR. 
Mělo by nicméně být možné provádět 
audity kdykoli, pokud existuje důkaz o 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění skutečné proporcionality při monitorování operačních programů se navrhuje, aby 
způsobilé výdaje, jejichž výše nepřekročí částku 200 000 EUR, podléhaly maximálně jednomu 
auditu.

Pozměňovací návrh 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 200 000 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 u co největšího 
množství operací snížit počet provedených 
auditů na jeden, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, 

(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, podrobná pravidla 
pro finanční nástroje (kombinování 
podpory, způsobilost výdajů, druhy 
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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 prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

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 prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit (88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
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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 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. 

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

Or. de

Odůvodnění

Úpravy provedené s ohledem na pozměňovací návrhy k článkům 20 a 64.



AM\903190CS.doc 119/170 PE489.656v01-00

CS

Pozměňovací návrh 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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 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 prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.
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přizpůsobení. Je zvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 348
Tamás Deutsch

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 

(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 obsahující doporučení a 
osvědčené postupy vztahující se na cíle a 
kritéria na podporu provádění partnerství, 
metody poskytování informací o podpoře 
cílů v oblasti změny klimatu, minimální 
kritéria pro 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 minimální ustanovení 
zahrnutá do dohod o financování a do 
strategických dokumentů, 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 
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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 prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

ohledně postupu nahlašování nesrovnalostí 
a vymáhání neoprávněně vyplacených 
částek, způsoby výměny informací o 
operacích, ujednání o vhodné auditní stopě, 
podmínky vnitrostátních auditů, pravidla 
pro používání údajů shromážděných 
během 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 prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 

(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 
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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.

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, rozhodnutí o finančních 
opravách a rozhodnutí o samostatných 
programech pro členské státy nacházející 
se v obtížné finanční situaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(90) Pokud jde o veškeré fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, 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 
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velkých projektech, rozhodnutí o 
společných akčních plánech, rozhodnutí o 
pozastavení plateb a rozhodnutí o 
finančních opravách.

pozastavení plateb a rozhodnutí o 
finančních opravách.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 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. en
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Pozměňovací návrh 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. en

Pozměňovací návrh 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90
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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 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 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. es

Pozměňovací návrh 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 

(93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
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oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, nelze 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 
států, nýbrž jich lze lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s nízkou hustotou 
obyvatel a ostrovní, pohraniční a horské 
regiony, nejvzdálenější regiony, 
znevýhodněné městské oblasti a vzdálená 
města v pohraničí, nelze uspokojivě 
dosáhnout na úrovni členských států, nýbrž 
jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle,

Or. es

Odůvodnění

V úvahu by měly být vzaty jak regiony uvedené v čl. 174, tak i znevýhodněné městské oblasti, 
zaostalé oblasti venkova a vzdálená města v pohraničí.

Pozměňovací návrh 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice 
Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, nelze 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 
států, nýbrž jich lze lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

(93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami, nejvzdálenějších regionů a 
regionů, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, nelze 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 
států, nýbrž jich lze lépe dosáhnout na 
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v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

Or. fr

Pozměňovací návrh 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93a) V souladu s prohlášením Evropské 
rady ze dne 30. ledna 2012 mají Unie a 
členské státy zmodernizovat své 
ekonomiky a posílit 
konkurenceschopnost, aby byl zajištěn 
udržitelný růst. Unie a členské státy mají 
uplatnit důsledný a komplexní přístup, ve 
kterém se spojuje inteligentní fiskální 
konsolidace zachovávající investice a 
strukturální opatření pro budoucí růst a 
zaměstnanost. Budoucí růst a 
zaměstnanost při zachování zásady 
subsidiarity vyžadují uplatnění nových 
nástrojů spolupráce na nadnárodní 
makroregionální úrovni. Ve snaze 
zabezpečit splnění těchto cílů hrají 
významnou úlohu makroregionální 
rozvojové fondy, které tvoří inovativní část 
společného strategického rámce. 
Makroregionální spolupráce členských 
států při realizaci společných velkých 
projektů financovaných prostřednictvím 
makroregionálních rozvojových fondů je 
synergickým ztělesněním nových cílů 
Unie a zájmů členských států.

Or. sk
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Odůvodnění

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement of the 
structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed economic 
conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate the effects of the 
crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, disagreement with the new 
objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and superficial compliance). This implies 
that measures to prevent ineffective and bad-faith use of CSF Funds must be adopted. The CSF 
Funds cannot become the instrument that deepens the financial and economic crisis. To the 
contrary, they must become the instrument of growth and jobs. This line is corroborated by the 
press statement on the eurozone regarding Greece issued at an informal dinner of the European 
Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall secure the mobilisation of European structural 
funds and instruments in order to put Greece on the path of growth and jobs.’ The inevitability of 
corrective measures is evidenced by the current developments and by the cessation of payments for 
several operational programmes in various Member States. The consequent amendments of 
financial policies implemented for the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative 
effect on the budgets of several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation 
can thus be repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic Sea 
Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future European Union 
Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of the above measures. 
The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure risks of an individual 
Member State. Moreover, these measures must make provision for a comprehensive approach 
which combines smart fiscal consolidation that preserves investments with structural measures for 
future growth and jobs. The political leaders of the Member States are also publicly voicing the 
necessity to adopt these measures. 

Pozměňovací návrh 357
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla obsažená v tomto nařízení by 
měla odrážet priority a zásady „Small 
Business Act“ pro Evropu a umožňovat 
provádění na evropské, vnitrostátní a 
územní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „strategií Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ se 
rozumí záměry a sdílené cíle, ke kterým 
směřují činnosti členských států a Unie 
vymezené ve sdělení Komise s názvem 
Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění a 
obsažené v závěrech, které přijala 
Evropská rada dne 17. června 2010 jako 
přílohu I (nová evropská strategie pro 
zaměstnanost a růst – hlavní cíle EU), v 
doporučeních Rady ze dne 13. července 
2010 o hlavních směrech hospodářských 
politik členských států a Unie1 a v 
rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2010 o 
hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států2 a v jakékoli revizi těchto
záměrů a sdílených cílů;

(1) „strategií Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ se 
rozumí cíle, ke kterým směřují činnosti 
členských států a Unie vymezené ve 
sdělení Komise s názvem Evropa 2020 –
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a obsažené v 
závěrech, které přijala Evropská rada dne 
17. června 2010 jako přílohu I (nová 
evropská strategie pro zaměstnanost a růst 
– hlavní cíle EU), v doporučeních Rady ze 
dne 13. července 2010 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států a 
Unie1 a v rozhodnutí Rady ze dne 21. října 
2010 o hlavních směrech politik 
zaměstnanosti členských států2 a v jakékoli 
revizi těchto cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle 
a záměry strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR, 
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována z 
jednotlivých fondů SSR a mechanismy pro 
zajištění soudržnosti a souladu 

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí rámcový dokument, který 
koordinuje a přiděluje investiční priority 
potřebné k tomu, aby byly splněny cíle a 
záměry strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR, 
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována z 
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programování fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie;

jednotlivých fondů SSR a mechanismy pro 
zajištění soudržnosti a souladu 
programování fondů SSR se sociálními a
hospodářskými politikami a politikami 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje
členských států a Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle a 
záměry strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR, 
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována z 
jednotlivých fondů SSR a mechanismy pro
zajištění soudržnosti a souladu 
programování fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie;

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí příloha tohoto nařízení obsahující 
rozšiřitelnou nabídku doporučených 
opatření podporovaných jednotlivými 
fondy SSR v období financování 2014–
2020, která členským státům napomáhá 
k dosažení cílů a záměrů strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a zejména pak 
tématických cílů stanovených v článku 9 
tohoto nařízení. Tento dokument obsahuje 
rovněž mechanismy přispívající k zajištění 
soudržnosti a souladu programování 
v rámci fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie, jakož i dalšími 
souvisejícími politikami a nástroji Unie, a 
rovněž k zajištění koordinace mezi 
jednotlivými fondy SSR. S ohledem na 
různé potřeby regionů a za účelem 
zajištění flexibility nezbytné pro udržitelný 
regionální rozvoj by měl být výběr 
opatření z navrhované rozšiřitelné 
nabídky doporučených opatření 
odpovědností členských států a regionů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let 
společnou akci Unie a členských států za 
účelem dosažení strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků, probíhající v 
několika fázích, se zapojením partnerů a 
na základě víceúrovňové správy v souladu 
s čl. 5, s cílem realizovat během několika 
let společnou akci Unie a členských států 
za účelem dosažení strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
László Surján

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let 
společnou akci Unie a členských států za 
účelem dosažení strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let a se 
zapojením příjemců přizvaných k účasti 
v co nejranější fázi a při uplatnění 
přístupu založeného na víceúrovňové 
správě společnou akci Unie a členských 
států za účelem dosažení strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let 
společnou akci Unie a členských států za 
účelem dosažení strategie Unie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

(4) „programováním“ se rozumí proces 
organizace, rozhodování a přidělování 
finančních prostředků v několika fázích s 
cílem realizovat během několika let 
společnou akci Unie a členských států za 
účelem dosažení hlavních cílů Unie 
prostřednictvím strategie inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění;

Or. es

Pozměňovací návrh 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „příjemcem“ se rozumí veřejný nebo 
soukromý subjekt odpovědný za zahájení 
nebo za zahájení a provádění operací; v 
souvislosti se státní podporou se výrazem 
„příjemce“ rozumí subjekt, který dostává 
podporu; v souvislosti s finančními nástroji 
se výrazem „příjemce“ rozumí subjekt, 
který provádí finanční nástroj;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přinejmenším částečně přispívá ke splnění 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a která je 
prováděna v rámci partnerství na vhodné 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 366
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna místním 
orgánem v rámci partnerství na vhodné 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
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inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna místním 
orgánem v rámci partnerství na vhodné 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni a s cílem 
dosáhnout na místní úrovni 
integrovaného udržitelného rozvoje, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na příslušných subregionálních 
územních úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna místním 
orgánem v rámci partnerství na vhodné 
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úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna místním 
orgánem v rámci partnerství na vhodné 
úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Místní orgány jsou hlavními aktéry provádění strategie Unie pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je v příslušných 
případech prováděna v rámci partnerství 
na vhodné úrovni;
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Or. es

Pozměňovací návrh 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „průběžným uzavíráním“ se rozumí 
uzavírání operací na základě provedení 
roční účetní závěrky, a sice ještě před 
obecným uzavřením programu;

(17) „průběžným uzavíráním“ se rozumí 
uzavírání operací ještě před obecným 
uzavřením programu;

Or. es

Pozměňovací návrh 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „smlouvou o partnerství“ se rozumí 
dokument vypracovaný členským státem 
za účasti partnerů v souladu s přístupem 
založeným na víceúrovňové správě, který 
stanoví strategii členského státu, priority a 
opatření pro účinné a efektivní využívání 
fondů SSR za účelem dosahování strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a který je schválen 
Komisí na základě posouzení a dialogu s 
dotyčným členským státem.

(18) „smlouvou o partnerství“ se rozumí 
dokument vypracovaný členským státem 
za účasti partnerů v souladu s přístupem 
založeným na víceúrovňové správě 
stanoveným v čl. 5 tohoto nařízení, který 
stanoví strategii členského státu, priority a 
opatření pro účinné a efektivní využívání 
fondů SSR za účelem dosahování strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, zároveň však 
uznává různé potřeby regionů a zaručuje 
nezbytnou flexibilitu potřebnou 
k udržitelnému regionálnímu rozvoji a 
který je schválen Komisí na základě 
posouzení a dialogu s dotyčným členským 
státem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 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 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) „makroregionem" se rozumí 
územní struktura regionů skupiny 
členských států definovaná schválenou 
makroregionální strategií; jedná se o 
oblast programu makroregionálního 
rozvojového fondu; 

Or. sk

Odůvodnění

Je nezbytné definovat nový pojem.

Pozměňovací návrh 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2 – bod 24 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) „makroregionálním rozvojovým 
fondem“ se rozumí nadnárodní finanční 
fond založený smlouvou skupiny 
členských států makroregionu, 
financovaný z fondů SSR a jiných zdrojů; 
jedná se o inovativní část společného 
strategického rámce. 

Or. sk

Odůvodnění

Je nezbytné definovat nový pojem.

Pozměňovací návrh 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a splnění 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění při zohlednění 
integrovaných hlavních směrů a národních 
programů reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 1
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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 a programů 
makroregionálních rozvojových fondů
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.

Or. sk

Odůvodnění

Doplněna inovativní část společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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 a zvláštních poslání 
stanovených pro jednotlivé fondy v 
souladu s jejich cíli vycházejícími ze 
Smlouvy při zohlednění příslušných
integrovaných hlavních směrů a 
příslušných doporučení pro konkrétní 
země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy 
a příslušných doporučení Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 prosazování cílů 
definovaných v rámci 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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

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 příslušnými politikami Unie, včetně 
horizontálních záměrů, a jejími prioritami 
a vzájemně se doplňovala s dalšími 
finančními nástroji Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
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 a příslušné územní úrovně 
v souladu s ústavním rámcem 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 383
Ramona Nicole Mănescu

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 a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za provádění programů v partnerství 
s hospodářskými a sociálními partnery 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 na příslušné územní 
úrovni v souladu s institucionálním, 
právním a finančním rámcem dotyčného 
členského státu a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za přípravu a 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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 a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za přípravu a 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
María Irigoyen Pérez

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 a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za přípravu a 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.

Or. es

Odůvodnění

Účast členských států a jimi určených organizací na příslušné územní úrovni by měla být brána 
v úvahu ve všech fázích přípravy a využívání fondů.

Pozměňovací návrh 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – 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 příjemce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – 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, programování, 
řízením a kontrolou musí zohlednit zásadu 
proporcionality s ohledem na výši 
přidělené podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – 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 musí 
se vztahovat na všechny programy, které 
od EU obdrží příspěvek nižší než 150 
milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami a 
nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie.

6. Komise a členské státy v souladu se 
svými povinnostmi zajišťují koordinaci 
mezi fondy SSR a dalšími politikami a 
nástroji Unie včetně těch, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie. Zvláštní 
pozornost a případně i zdroje by měly být 
věnovány oblastem, v nichž jiné fondy 
Unie výslovně stanoví integrovaný přístup, 
jako je společné financování 
integrovaných projektů v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Začleňování hledisek životního prostředí a klimatu do veškerého financování z prostředků EU je 
jedním z hlavních požadavků Evropského parlamentu v jeho usnesení o VFR. „Integrované 
projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem pro široké uplatňování těchto 
hledisek. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů. Jejich cílem je podporovat spolu s 
dalšími fondy EU uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí, jako jsou 
plány nakládání s odpady nebo strategie v oblasti klimatu, jež mají velký potenciál generovat 
zaměstnanost a růst.

Pozměňovací návrh 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 

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.
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technické pomoci z podnětu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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. en

Pozměňovací návrh 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 podpůrných programů pro 
členské státy nacházející se v obtížné 
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finanční situaci ve smyslu ustanovení čl. 
22 odst. 2a.

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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, 
informování potenciálních příjemců o 
možnostech financování a seznamování 
veřejnosti s úlohou a výsledky politiky 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 4 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10 a. Pravidla stanovená v tomto nařízení 
by měla odrážet priority a zásady „Small 
Business Act“ pro Evropu a lze je 
uplatňovat na evropské, vnitrostátní a 
územní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Hermann Winkler
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 regionálními orgány a 
s těmito partnery:

Or. de

Pozměňovací návrh 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario Pirillo, 
Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 naváží členské 
státy a místní a regionální orgány
spolupráci s těmito partnery:

Or. it

Odůvodnění

Regionální a místní orgány musí být zapojeny do partnerství na rovnocenném základě s členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 398
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát 

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 
spolupráci tím, že v souladu s čl. 4 odst. 4 
uzavře dohodu o partnerství s příslušnými 
regionálními a místními orgány a s těmito 
partnery:

Or. de

Pozměňovací návrh 400
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 naváží členské 
státy, příslušné regionální, místní, městské 
a jiné orgány veřejné správy a hospodářští 
a sociální partneři spolupráci s těmito 
partnery:

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Jens Nilsson
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 
spolupráci tím, že s příslušnými 
regionálními a místními orgány uzavře 
dohodu o partnerství v souladu s čl. 4 
odst. 4. Členské státy a příslušné 
regionální a místní orgány rovněž 
spolupracují s těmito partnery:

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 
spolupráci tím, že s příslušnými 
regionálními, místními a městskými 
orgány uzavře dohodu o partnerství v 
souladu s čl. 4 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, pro úspěšnou realizaci politiky soudržnosti mají zásadní význam města, měly by 
být v zájmu jasnější formulace v souvislosti se smlouvami o partnerství výslovně zmíněny vedle 
regionálních a místních orgánů také orgány městské správy.

Pozměňovací návrh 403
Giommaria Uggias

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 naváží členské 
státy a místní a regionální orgány
spolupráci s těmito partnery:

Or. it

Pozměňovací návrh 404
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – návětí

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 
naváže členský stát spolupráci s těmito 
partnery:

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Ramona Nicole Mănescu

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

(a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

(a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy, které rovněž 
naváží partnerství s partnery uvedenými 
pod písm. b) a c);

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario Pirillo, 
Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a
jiné orgány veřejné správy;

(a) jiné orgány veřejné správy;

Or. it

Odůvodnění

Regionální a místní orgány musí být zapojeny do partnerství na rovnocenném základě s členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 408
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a
jiné orgány veřejné správy;

(a) jiné příslušné orgány veřejné správy;

Or. fr



AM\903190CS.doc 153/170 PE489.656v01-00

CS

Pozměňovací návrh 409
Kerstin Westphal

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

(a) jiné příslušné orgány než jsou orgány 
uvedené v úvodní větě tohoto odstavce; 

Or. de

Pozměňovací návrh 410
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

(a) příslušné regionální, místní, městské 
orgány, orgány horské správy a jiné 
orgány veřejné správy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

(a) příslušné regionální, místní, městské 
orgány, orgány horské správy a jiné 
orgány veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) příslušné regionální, místní, městské a
jiné orgány veřejné správy; 

(a) jiné příslušné orgány veřejné správy;

Or. it

Pozměňovací návrh 413
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) hospodářští a sociální partneři; a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

(c) dotčené subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace a sociálního 
začleňování a organizací zastupujících 
mládež.

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, církví, nevládních 
organizací a subjektů zodpovědných za 
prosazování rovnosti a nediskriminace.

Or. de

Pozměňovací návrh 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti žen a mužů a nediskriminace, 
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rovnosti a nediskriminace. nevládních organizací podporujících 
sociální začlenění a organizací působících 
v oblasti kulturní a vzdělávací politiky a 
politiky mládeže.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování
rovnosti a nediskriminace.

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za zajišťování
skutečné a účinné rovnosti žen a mužů a 
za boj proti diskriminaci.

Or. es

Odůvodnění

Zvážena by měla být účast organizací zodpovědných za zajišťování rovných příležitostí pro muže a 
ženy a za boj proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh 419
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně podnikových, 
vědeckých a technických organizací,
partnerů v oblasti životního prostředí, 
nevládních organizací a subjektů 
zodpovědných za prosazování rovnosti a 
nediskriminace.
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Or. pt

Odůvodnění

Podniky (obchodní či výrobní) hrají klíčovou roli v modernizaci regionálních a místních ekonomik, 
a měly by být proto přizvány k dohodám o partnerství. Totéž platí i pro univerzity a technologická 
střediska, která mají zásadní význam pro šíření schopností přispívajících ke snadnějšímu uplatnění 
na trhu práce.

Pozměňovací návrh 420
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

(c) subjekty zastupující občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací, 
mj. také neziskových organizací 
podporujících sociální začlenění, a 
subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace.

Or. it

Pozměňovací návrh 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) církve a náboženská sdružení 
působící v oblasti nadnárodní spolupráce, 
vzdělávání, kultury a sociálního 
začleňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jednotlivé členské státy zapojí do 
partnerství orgány, organizace a skupiny, 
které by mohly mít vliv na provádění 
programů nebo by na ně mohlo mít 
provádění těchto programů nějaký dopad. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
skupinám, na něž by programy mohly mít 
dopad a pro něž může být obtížné tyto 
programy ovlivňovat, zejména pak 
nejzranitelnějším a marginalizovaným 
skupinám.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě a v souladu 
s dohodou o partnerství uvedenou 
v odstavci 1 zapojí členské státy partnery 
do přípravy smluv o partnerství a zpráv o 
pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 424
Younous Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění,
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy a 
volené regionální a místní orgány 
v souladu s čl. 4 odst. 4 partnery do 
přípravy smluv o partnerství a zpráv o 
pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery zastupující různé územní úrovně 
v souladu s institucionální strukturou 
jednotlivých členských států do všech fází
přípravy smluv o partnerství a zpráv o 
pokroku a do všech fází přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů. Partneři se účastní práce 
monitorovacích výborů pro jednotlivé 
programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 426
Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě a ve shodě s dohodou 
o partnerství uvedenou v odstavci 1 zapojí 
členské státy a příslušné regionální a 
místní orgány v souladu s čl. 4 odst. 4
partnery do přípravy smluv o partnerství a
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy. Partneři 
se účastní práce monitorovacích výborů 
pro jednotlivé programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy. 
Partnerům je zajištěn rovný přístup 
k prostředkům financování, které jsou na 
tyto účely poskytovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
László Surján

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy
v co nejranější fázi partnery do přípravy 
smluv o partnerství a zpráv o pokroku a do 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení programů. Partneři se účastní 
práce monitorovacích výborů pro 
jednotlivé programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě se partneři ve 
spolupráci s členskými státy podílejí na 
přípravě smluv o partnerství a zpráv o 
pokroku a na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

Or. es

Pozn. překl.: V originálním znění chybí sloveso. Doplnil jsem a vyznačil kurzívou.

Pozměňovací návrh 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
142, 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. 

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 431
Richard Seeber

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 
142, 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 432
Ramona Nicole Mănescu

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 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
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142, 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.

s článkem 142, aby stanovila evropský 
kodex chování, který stanoví konkrétní 
cíle a kritéria a obsahuje výslovný odkaz 
na schopnosti programového a 
projektového řízení s cílem podpořit 
provádění dohod o partnerství 
a zjednodušit sdílení informací, zkušeností, 
výsledků a osvědčených postupů mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Jean-
Paul Besset, Catherine Grèze

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 
142, 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 přijímat 
v návaznosti na důkladné konzultace 
s partnery uvedenými v odst. 1 na úrovni 
Unie akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 142, aby na základě 
osvědčených postupů stanovila evropský 
kodex chování, který stanoví cíle a kritéria, 
která mají zajistit vytváření partnerství 
v průběhu přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení dohod o 
partnerství a programů a zjednodušit 
sdílení informací, zkušeností, výsledků a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
142, 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. Bude stanoven evropský kodex chování, 
který bude obsahovat doporučení a 
osvědčené postupy týkající se cílů a 
kritérií, která mají podpořit provádění 
dohod o partnerství a zjednodušit sdílení 
informací, zkušeností, výsledků a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy. Komise je zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142, v nichž tento evropský 
kodex chování stanoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský kodex chování by měl 
obsahovat mj. tyto specifikace:
a) minimální požadavky pro zajištění 
transparentního výběru partnerů a 
jasného vymezení jejich úlohy v rámci 
politického procesu a jejich povinností;
b) minimální požadavky a orientační 
údaje týkající se způsobu určování 
vhodných partnerů, ať už se jedná o 
orgány na různých úrovních územní 
správy, sociální a hospodářské partnery, 
nebo občanskou společnost a subjekty 
odpovědné za prosazování rovnosti a 
nediskriminace;
c) postup spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány;
d) pokyny týkající se přizpůsobování 
partnerství programům, včetně specifik 
programů financovaných z více zdrojů, 
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společných akčních plánů a 
integrovaných územních investic;
e) minimální požadavky pro zajištění 
smysluplného zapojení partnerů do 
přípravy smlouvy o partnerství a 
programů;
f) minimální požadavky vztahující se na 
zavedené postupy nezbytné k zajištění 
účinné organizace partnerství;
g) pokyny týkající se účasti partnerů 
v monitorovacích výborech a jejich 
zapojení do výběru, monitorování a 
hodnocení projektů;
h) minimální požadavky vztahující se na 
zajištění pokynů pro partnery a na 
usnadnění budování kapacit mezi 
partnery;
i) nastínění rámce pro výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednoznačnosti a transparentnosti by v tomto nařízení měla být lépe definována oblast 
působnosti aktu v přenesené pravomoci, jehož prostřednictvím bude přijat evropský kodex chování.

Pozměňovací návrh 436
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský kodex chování definuje 
určitý počet kritérií, která budou tvořit 
součást smlouvy o partnerství. Tato 
kritéria týkající se partnerství se budou 
vztahovat na tyto minimální specifikace:
a) charakteristika partnerských institucí, 
které vytvářejí formální partnerství;
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b) postup spolupráce s příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
institucemi, který zajistí závazná hlasovací 
práva při rozhodování v rámci partnerství, 
včetně změn operačního programu;
c) popis formálního postupu konzultace 
s partnerskými  institucemi při vytváření 
návrhu vnitrostátních pokynů a 
doplňkových prováděcích pravidel;
e) charakteristika zúčastěných stran, které 
se podílejí na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programů;
f) transparentnost postupů a příslušných 
dokumentů týkajících se smlouvy o rozvoji 
a investičním partnerství a operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský kodex chování definuje 
určitý počet kritérií, která budou tvořit 
součást smlouvy o partnerství a 
operačních programů. Tato kritéria 
týkající se partnerství se budou vztahovat 
na tyto minimální specifikace:
a) charakteristika partnerských institucí, 
které vytvářejí formální partnerství;
b) postup spolupráce s příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
institucemi, který zajistí závazná hlasovací 
práva při rozhodování v rámci partnerství, 
včetně změn operačního programu;
c) popis formálního postupu konzultace 
s partnerskými  institucemi při vytváření 
návrhu vnitrostátních pokynů a 
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doplňkových prováděcích pravidel;
e) charakteristika zúčastěných stran, které 
se podílejí na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení operačních 
programů;
f) transparentnost postupů a příslušných 
dokumentů týkajících se smlouvy o rozvoji 
a investičním partnerství a operačních 
programů.
Tato kritéria jsou předem ověřena a jsou 
předmětem zprávy, kterou členské státy 
každoročně podávají Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit kodex chování jasným způsobem již na úrovni 
nařízení a umožnit tak skutečné provedení zásad víceúrovňové správy a partnerství na všech 
úrovních v duchu Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 438
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský kodex chování definuje 
určitý počet kritérií, která budou tvořit 
součást smlouvy o partnerství a 
operačních programů. Tato kritéria 
týkající se partnerství se budou vztahovat 
na tyto minimální specifikace:
a) charakteristika partnerských institucí, 
které vytvářejí formální partnerství;
b) postup spolupráce s příslušnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
institucemi, který zajistí závazná hlasovací 
práva při rozhodování v rámci partnerství, 
včetně změn operačního programu;
c) popis formálního postupu konzultace 
s partnerskými  institucemi při vytváření 
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návrhu vnitrostátních pokynů a 
doplňkových prováděcích pravidel;
d) charakteristika zúčastěných stran, které 
se podílejí na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení operačních 
programů;
e) transparentnost postupů a příslušných 
dokumentů týkajících se smlouvy o rozvoji 
a investičním partnerství a operačních 
programů.
Tato kritéria jsou předem ověřena a jsou 
předmětem zprávy, kterou členské státy 
každoročně podávají Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Tato kritéria jsou předem ověřena 
a jsou předmětem zprávy, kterou členské
státy každoročně podávají Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění podpory z fondů SSR, a 
to pro každý fond SSR.

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění podpory z fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
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ustanoveních, a to pro každý fond, na 
který se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Ramona Nicole Mănescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění podpory z fondů SSR, a 
to pro každý fond SSR.

4. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění podpory z fondů SSR, a 
to pro každý fond SSR. Komise za tímto 
účelem provede předběžnou analýzu 
tohoto provádění a účasti  zúčastněných 
stran, zvláštně pak hospodářských a 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Členské státy zajistí, aby partneři měli 
k dispozici budování kapacit a mohli se 
efektivně účastnit partnerství a procesu 
veřejných konzultací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejméně jednou za rok uspořádá 
Komise s organizacemi, které zastupují 
partnery na úrovni Unie, konzultace 
ohledně provádění podpory z fondů SSR, 
a to pro každý fond SSR.
(Tento odstavec bude odstavcem 5.)

Or. en


