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Pozměňovací návrh 43
Ivari Padar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s článkem 174 Smlouvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále 
jen „EFRR“) přispívá ke snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s článkem 174 Smlouvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále 
jen „EFRR“) přispívá ke snižování rozdílů 
mezi úrovní sociálního a hospodářského 
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zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována nejvíce 
znevýhodněným regionům a 
mikroregionům, jako jsou oblasti 
postižené vážnými hospodářským a 
sociálním potížemi a regiony, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony. 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s článkem 174 Smlouvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále 
jen „EFRR“) přispívá ke snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována venkovským 
oblastem, oblastem postiženým 
průmyslovými přeměnami a regionům, 
které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami, jako jsou regiony uvedené v 
článku 349 TFEU, nejsevernější regiony s 
velmi nízkou hustotou obyvatelstva a 
ostrovní, přeshraniční a horské regiony. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony. 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony. 
V souladu s článkem 349 Smlouvy mohou 
nejvzdálenější regiony využívat zvláštních 
opatření týkajících se především 
podmínek přístupu ke strukturálním 
fondům a k horizontálním programům 
Unie.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie v souvislosti se strategií Evropa 2020 (2011)2195 (INI) musí 
politika soudržnosti být i nadále jedním z hlavních evropských nástrojů pro snížení nerovností 
v evropských regionech obecně a zejména v nejvzdálenějších regionech.

Pozměňovací návrh 47
Nuno Teixeira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s článkem 174 Smlouvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále 
jen „EFRR“) přispívá ke snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony a rovněž nejvzdálenější regiony 
podle článku 349 Smlouvy.

Or. pt

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout nejvzdálenější regiony do seznamu regionů 
se závažným a trvalým znevýhodněním. Nejvzdálenější regiony jsou kvůli svým geografickým 
a strukturálním charakteristickým rysům jedinou skupinou regionů se samostatným statusem, 
zaslouží však i konkrétní zmínku o úloze, kterou může sehrát politika soudržnosti.

Pozměňovací návrh 48
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj je, aby pomáhal odstraňovat zásadní 
regionální rozdíly v Unii. V souladu s 
článkem 174 Smlouvy Evropský fond pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) 
přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní 

(1) Článek 176 Smlouvy stanoví, že 
úkolem Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly 
v Unii. V souladu s článkem 174 Smlouvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj (dále 
jen „EFRR“) přispívá ke snižování rozdílů 
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rozvoje různých regionů a ke snížení 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů, v rámci nichž je zvláštní 
pozornost věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony, neboť tyto regiony jsou 
mimořádně znevýhodněny z hlediska 
ekonomiky a kvůli problémům spojeným s 
migrací.

Or. de

Odůvodnění

Migrace je závažným problémem zejména v horských oblastech, kde se obyvatelstvo potýká s 
nesnadnými ekonomickým a demografickými problémy.

Pozměňovací návrh 49
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 174 Smlouvy stanoví, že 
zvláštní pozornost se má věnovat 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1-B) Článek 349 Smlouvy stanoví, že se 
mají přijímat konkrétní opatření 
s ohledem na sociální a hospodářskou 
situaci nejvzdálenějších regionů, kterou 
prohlubují určité zvláštní rysy, jež vážným 
způsobem ohrožují jejich rozvoj.

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 
příjemci, programové orgány, zúčastněné 
členské státy a třetí země i Komise.

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie, především co se týče 
plnění cílů Evropa 2020, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 
příjemci, programové orgány, zúčastněné 
členské státy a třetí země i Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 
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příjemci, programové orgány, zúčastněné 
členské státy a třetí země i Komise. 

příjemci, programové orgány, zúčastněné 
členské státy, zvolené regionální a místní 
orgány a třetí země i Komise. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, špatná a chybějící 
infrastruktura, včetně kritických míst 
v rámci dopravních sítí, nevhodné 
podnikatelské prostředí, nedostatek sítí 
mezi místními a regionálními správami, 
výzkum a inovace a zavádění informačních 
a komunikačních technologií, znečištění 
životního prostředí, předcházení rizikům, 
záporné postoje vůči občanům sousední 
země) a využití nevyužitého potenciálu v 
pohraniční oblasti (rozvoj přeshraničních 
zařízení a klastrů pro výzkum a inovace, 
rozvoj kulturní výměny a modernizace 
infrastruktury cestovního ruchu, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost v oblasti dopravy, místní 
dopravy, rozvodných sítí a informační a 
komunikační technologie, nevhodné 
podnikatelské prostředí, obtížné podmínky 
pro poskytování záchranných služeb, 
nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
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za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nízká účast žen na trhu práce, 
rozdíl v odměňování žen a mužů,  
nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek lidských zdrojů a 
kapacit v oblasti regionálního rozvoje, 
nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů, 
například mezi Severním Irskem a 
pohraničními hrabstvími Irska na podporu 
míru a usmíření přispívá EFRR rovněž k 
podpoře sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, migrace a demografické změny 
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regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

v horských oblastech,  nedostatek sítí mezi 
místními a regionálními správami, výzkum 
a inovace a zavádění informačních a 
komunikačních technologií, znečištění 
životního prostředí, předcházení rizikům, 
záporné postoje vůči občanům sousední 
země) a využití nevyužitého potenciálu 
v pohraniční oblasti (rozvoj přeshraničních 
zařízení a klastrů pro výzkum a inovace, 
integrace přeshraničního trhu práce, 
spolupráce mezi univerzitami nebo 
zdravotnickými centry) a zároveň 
prohlubování procesu spolupráce za 
účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie a kladení důrazu především na 
evropskou přidanou hodnotu 
makroregionů. V případě přeshraničních 
programů mezi Severním Irskem a 
pohraničními hrabstvími Irska na podporu 
míru a usmíření přispívá EFRR rovněž k 
podpoře sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. de

Odůvodnění

Horské oblasti čelí problémům zejména v oblasti přírodního prostředí. Musí se potýkat 
s různými problémy, jako je migrace a hospodářské nevýhody. Tyto regiony si proto zaslouží 
zvláštní pozornost. Makroregiony jsou vhodným a užitečným nástrojem pro řešení těchto 
problémů na nadnárodní a přeshraniční úrovni.

Pozměňovací návrh 58
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
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špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země, nedostatek 
transparentnosti na trhu práce a stávající 
prácovní a sociální normy) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce odstranění 
překážek bránících mobilitě pracovníků a 
informacím, poradenství a vyhledávání 
odpovídajícího pracovního místa 
mobilním pracovníkům, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
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a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit. 

a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
systémy vzdělávání, především mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry), 
podpora přeshraničních regionálních 
kultur a zároveň prohlubování procesu 
spolupráce za účelem celkově 
harmonického rozvoje Unie. V případě 
přeshraničních programů mezi Severním 
Irskem a pohraničními hrabstvími Irska na 
podporu míru a usmíření přispívá EFRR 
rovněž k podpoře sociální a hospodářské 
stability v dotčených regionech, zejména 
opatřeními na podporu soudržnosti 
dotčených komunit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
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přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry a 
rozvoj konkrétních projektů v oblasti 
cestovního ruchu) a zároveň prohlubování 
procesu spolupráce za účelem celkově 
harmonického rozvoje Unie. V případě 
přeshraničních programů mezi Severním 
Irskem a pohraničními hrabstvími Irska na 
podporu míru a usmíření přispívá EFRR 
rovněž k podpoře sociální a hospodářské 
stability v dotčených regionech, zejména 
opatřeními na podporu soudržnosti 
dotčených komunit.

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, zejména u ostrovních 
regionů a nedostatek efektivních 
dopravních sítí, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
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hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu soudržnosti dotčených 
komunit.

(5) Cílem přeshraniční spolupráce by mělo 
být řešení společných problémů určených 
společně v pohraničních regionech (jako je 
špatná dostupnost, nevhodné podnikatelské 
prostředí, nedostatek sítí mezi místními a 
regionálními správami, výzkum a inovace 
a zavádění informačních a komunikačních 
technologií, znečištění životního prostředí, 
předcházení rizikům, záporné postoje vůči 
občanům sousední země) a využití 
nevyužitého potenciálu v pohraniční 
oblasti (rozvoj přeshraničních zařízení a 
klastrů pro výzkum a inovace, integrace 
přeshraničního trhu práce, spolupráce mezi 
univerzitami nebo zdravotnickými centry) 
a zároveň prohlubování procesu spolupráce 
za účelem celkově harmonického rozvoje 
Unie. V případě přeshraničních programů 
mezi Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability v 
dotčených regionech, zejména opatřeními 
na podporu sociálního začlenění a 
soudržnosti dotčených komunit.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji.

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji. 
Nadnárodní oblasti, které se potýkají se 
společnými problémy  v oblasti 
infrastruktury a přírodního prostředí, jako
je například alpská oblast, by měly získat 
podporu zřízením makroregionů;

Or. de

Odůvodnění

Alpská oblast čelí především 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 přinese místnímu 
obyvatelstvu  značný užitek.

Pozměňovací návrh 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji.

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících k 
integrovanému územnímu rozvoji. Stejně 
tak je nutné podporovat strategickou 
spolupráci mezi pohraničními regiony, 
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které nespadají pod přeshraniční 
program.

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem meziregionální spolupráce by 
mělo být posílení účinnosti politiky 
soudržnosti díky podpoře výměny 
zkušeností mezi regiony za účelem lepšího 
utváření a uskutečňování operačních 
programů v rámci cíle Investice do růstu a 
pracovních míst. Měla by především posílit 
spolupráci mezi klastry věnujícími se 
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi, a to na základě 
programů „Regiony znalostí“ a 
„Výzkumný potenciál v konvergenčních a 
nejvzdálenějších regionech“ v rámci 
sedmého rámcového programu pro 
výzkum.

(7) Cílem meziregionální spolupráce by 
mělo být posílení účinnosti politiky 
soudržnosti díky podpoře výměny 
zkušeností mezi regiony za účelem lepšího 
utváření a uskutečňování operačních 
programů na posílení investic do růstu a 
pracovních míst. Měla by především posílit 
spolupráci mezi klastry věnujícími se 
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi, a to na základě 
programů „Regiony znalostí“ a 
„Výzkumný potenciál v konvergenčních a 
nejvzdálenějších regionech“ v rámci 
sedmého rámcového programu pro 
výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem meziregionální spolupráce by 
mělo být posílení účinnosti politiky 
soudržnosti díky podpoře výměny 
zkušeností mezi regiony za účelem lepšího 

(7) Cílem meziregionální spolupráce by 
mělo být posílení účinnosti politiky 
soudržnosti díky podpoře výměny 
zkušeností mezi regiony za účelem lepšího 
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utváření a uskutečňování operačních 
programů v rámci cíle Investice do růstu a 
pracovních míst. Měla by především posílit 
spolupráci mezi klastry věnujícími se 
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi, a to na základě 
programů „Regiony znalostí“ a 
„Výzkumný potenciál v konvergenčních a 
nejvzdálenějších regionech“ v rámci 
sedmého rámcového programu pro 
výzkum.

utváření a uskutečňování operačních 
programů v rámci cíle Investice do růstu a 
pracovních míst. Měla by především posílit 
spolupráci mezi klastry věnujícími se 
inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi, a to na základě 
programů „Regiony znalostí“ a 
„Výzkumný potenciál v konvergenčních a 
nejvzdálenějších regionech“ v rámci 
sedmého rámcového programu pro 
výzkum. Součástí této spolupráce by mělo 
být propojení vynikajících výzkumných 
středisek se začínajícími výzkumnými 
institucemi v méně rozvinutých regionech, 
výměny pracovníků, odborné poradenství 
a pomoc a vývoj společných strategií 
vytváření center excelence v daných méně 
rozvinutých regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přeshraniční spolupráce by měla 
podporovat regiony, které se nacházejí na 
pozemních nebo námořních hranicích. Na 
základě zkušeností z předchozích 
programových období by měla být Komise 
zplnomocněna vymezit seznam 
přeshraničních oblastí, které mohou získat 
podporu v rámci programů přeshraniční 
spolupráce jednodušeji, podle programu 
spolupráce. Komise by měla při přípravě 
tohoto seznamu přihlédnout k úpravám 
potřebným pro zajištění soudržnosti, 
zejména na pozemních a námořních 
hranicích, a pokračování programových 
oblastí stanovených pro programové 
období 2007–2013. Tyto úpravy mohou 
stávající programové oblasti nebo počet 

(9) Přeshraniční spolupráce by měla 
podporovat regiony, které se nacházejí na 
pozemních nebo námořních hranicích. Na 
základě zkušeností z předchozích 
programových období by měla být Komise 
zplnomocněna vymezit seznam 
přeshraničních oblastí, které mohou získat 
podporu v rámci programů přeshraniční 
spolupráce jednodušeji, podle programu 
spolupráce. Komise by měla při přípravě 
tohoto seznamu přihlédnout k úpravám 
potřebným pro zajištění soudržnosti, 
zejména na pozemních a námořních 
hranicích, a pokračování programových 
oblastí stanovených pro programové 
období 2007–2013. Tyto úpravy mohou 
stávající programové oblasti nebo počet 
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programů přeshraniční spolupráce zmenšit 
či rozšířit, ale mohou také umožnit 
zeměpisné překrývání.

programů přeshraniční spolupráce zmenšit 
či rozšířit, zejména s cílem umožnit 
spolupráci námořních oblasti, které tvoří 
vnější hranice Unie, ale mohou také 
umožnit zeměpisné překrývání.

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přeshraniční spolupráce by měla 
podporovat regiony, které se nacházejí na 
pozemních nebo námořních hranicích. Na 
základě zkušeností z předchozích 
programových období by měla být Komise 
zplnomocněna vymezit seznam 
přeshraničních oblastí, které mohou získat 
podporu v rámci programů přeshraniční 
spolupráce jednodušeji, podle programu 
spolupráce. Komise by měla při přípravě 
tohoto seznamu přihlédnout k úpravám 
potřebným pro zajištění soudržnosti, 
zejména na pozemních a námořních 
hranicích, a pokračování programových 
oblastí stanovených pro programové 
období 2007–2013. Tyto úpravy mohou 
stávající programové oblasti nebo počet 
programů přeshraniční spolupráce zmenšit 
či rozšířit, ale mohou také umožnit 
zeměpisné překrývání.

(9) Přeshraniční spolupráce by měla 
podporovat regiony, které se nacházejí na 
pozemních nebo námořních hranicích. Na 
základě zkušeností z předchozích 
programových období by měla být Komise 
zplnomocněna vymezit seznam s co 
nejvyšším možným počtem přeshraničních 
oblastí, které mohou získat podporu 
v rámci programů přeshraniční spolupráce
jednodušeji, podle programu spolupráce. 
Komise by měla při přípravě tohoto 
seznamu přihlédnout k úpravám potřebným 
pro zajištění soudržnosti, zejména na 
pozemních a námořních hranicích, a 
pokračování programových oblastí 
stanovených pro programové období 2007–
2013. Tyto úpravy mohou stávající 
programové oblasti nebo počet programů 
přeshraniční spolupráce zmenšit či rozšířit, 
ale mohou také umožnit zeměpisné 
překrývání. Má-li být nejvzdálenějším 
regionům umožněno podílet se na 
programech přeshraniční spolupráce, 
nelze uplatnit kritérium maximální 
vzdálenosti, neboť tyto země vylučuje 
z přeshraničních částí územní spolupráce.

Or. pt
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Odůvodnění

Pozměňovací návrhy pro následující programové období by měly nejvzdálenějších regiony 
zahrnout do přeshraničního rozměru programů územní spolupráce, a zajistit tak soudržnost 
území a zejména námořních hranic. Kritérium maximální vzdálenosti je 150 km, a proto 
několik nejvzdálenějších regionů není pro tyto programy způsobilých a je vyloučeno z veškeré 
přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh 69
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9-A) Existuje však několik evropských 
regionů, které se nemohou podílet na 
přeshraniční spolupráci kvůli své 
odlehlosti a kvůli kritériu vzdálenosti od 
námořních hranic.

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9-B) Avšak integraci těchto regionů a 
jejich dostupnost ze zeměpisných oblastí 
mimo EU nelze měřit podle jejich 
zeměpisné vzdálenosti. Bohatství 
historických, jazykových a kulturních 
vazeb, které je spojují s různými zeměmi, 
jim dává silné postavení k posilování 
těchto vztahů a k upevňování EU po 
celém světě. Z toho důvodu by měly mít 
nárok na účast na programech 
přeshraniční spolupráce.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce.

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce, aby na základě 
zkušeností z předchozích programů 
zajistila další pokračování této spolupráce 
v širších a provázanějších oblastech.

Or. pt

Odůvodnění

Při vypracovávání seznamu oblastí, které mohou získat podporu, musí Komise zajistit 
návaznost a soudržnost spolupráce a rovněž musí zohlednit předchozí programy.

Pozměňovací návrh 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce.

(10) Oblasti pro nadnárodní spolupráci by 
měly být vymezeny s ohledem na opatření 
potřebná k podpoře integrovaného 
územního rozvoje. Komise by měla být 
zplnomocněna k vymezení oblastí 
nadnárodní spolupráce. Komise musí brát 
v úvahu nezbytné úpravy v zájmu 
provázanosti s  přeshraniční regionální 
strategií.
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Or. es

Pozměňovací návrh 73
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba i nadále podporovat nebo v 
případě potřeby zřídit přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci se 
sousedními třetími zeměmi Unie, neboť 
prospěje regionům členských států 
sousedícím s těmito zeměmi. Za tímto 
účelem přispěje EFRR na přeshraniční a 
přímořské programy zřízené v rámci 
evropského nástroje sousedství podle 
nařízení (EU) č. […]/2012[17] a 
předvstupního nástroje podle nařízení (EU) 
č. […]/2012[18].

(12) Je třeba i nadále podporovat nebo 
v případě potřeby zřídit přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci se 
sousedními třetími zeměmi Unie, neboť 
prospěje regionům členských států 
sousedícím s těmito zeměmi. Za tímto 
účelem přispěje EFRR na přeshraniční a 
přímořské programy zřízené v rámci 
evropského nástroje sousedství podle 
nařízení (EU) č. […]/2012 a předvstupního 
nástroje podle nařízení (EU) č. […]/2012 a 
programy nadnárodní spolupráce mohou 
zahrnovat rovněž regiony třetích zemí 
zahrnuté do těchto vnějších finančních 
nástrojů Unie.

Or. pt

Odůvodnění

Třetí země sousedící s Unií mohou být požádány o účast na některé přeshraniční či 
nadnárodní části evropské územní spolupráce. 

Pozměňovací návrh 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory z 
EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství a 
předvstupní nástroj, a to i v případech, kdy 

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory z 
EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství, Evropský 
rozvojový fond a předvstupní nástroj, a to i 
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nemohou být programy vnější spolupráce 
přijaty nebo musí být ukončeny.

v případech, kdy nemohou být programy 
vnější spolupráce přijaty nebo musí být 
ukončeny.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné zmínit Evropský rozvojový fond, aby byl objasněn a zaveden mechanismus pro 
koordinaci ERF a EFRR u nejvzdálenějších regionů, na něž se nevztahuje ENS a NPP.

Pozměňovací návrh 75
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory z 
EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství a 
předvstupní nástroj, a to i v případech, kdy 
nemohou být programy vnější spolupráce 
přijaty nebo musí být ukončeny.

(13) Ve prospěch regionů Unie by měl být 
zřízen mechanismus organizace podpory z 
EFRR pro nástroje vnější politiky, jako 
jsou evropský nástroj sousedství a 
předvstupní nástroj (NPP II), a to i v 
případech, kdy nemohou být programy 
vnější spolupráce přijaty nebo musí být 
ukončeny.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
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výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s 
nejvzdálenějšími regiony.

výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci, poskytnout členským státům a 
voleným regionálním a místním orgánům 
jistou míru flexibility mezi jednotlivými 
částmi a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s 
nejvzdálenějšími regiony.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s 
nejvzdálenějšími regiony.

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s ostrovními a 
nejvzdálenějšími regiony.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit dostatečnou výši 
financování pro spolupráci s 
nejvzdálenějšími regiony.

(15) Je zapotřebí stanovit prostředky 
přidělené každé složce cíle Evropská 
územní spolupráce a zároveň se neustále 
výrazně soustředit na přeshraniční 
spolupráci a zajistit vysokou míru účasti a 
dostatečnou výši finančních prostředků 
na spolupráci mezi nejvzdálenějšími 
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regiony.

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony mají významnou úlohu a nabízí značný potenciál pro vztahy se třetími 
zeměmi sousedícími s Unií a mezi sebou navzájem, a proto je nutné jim zajistit dostatečnou 
míru financování na tři části evropské územní spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální.

Pozměňovací návrh 79
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výběr tematických cílů by měl být 
omezený, aby se maximalizoval dopad 
politiky soudržnosti napříč Unií. 
Koncentrace v rámci meziregionální 
spolupráce by se však měla projevovat v 
cíli každé operace, a nikoliv v omezení 
počtu tematických cílů, aby bylo možné z 
meziregionální spolupráce vytěžit co 
nejvíce pro posílení účinnosti politiky 
soudržnosti v rámci cílů Investice do růstu 
a pracovních míst a Evropská územní 
spolupráce.

(16) Výběr tematických cílů by měl být 
omezený, aby se maximalizoval dopad 
politiky soudržnosti napříč Unií, a musí 
zahrnovat alespoň jeden z tematických 
cílů stanovených v čl. 9 bodech 8, 9 a 10 
nařízení (EU) č. [...nařízení o společných 
ustanoveních]1. Koncentrace v rámci 
meziregionální spolupráce by se však měla 
projevovat v cíli každé operace, a nikoliv 
v omezení počtu tematických cílů, aby bylo 
možné z meziregionální spolupráce vytěžit 
co nejvíce pro posílení účinnosti politiky 
soudržnosti v rámci cílů Investice do růstu 
a pracovních míst a Evropská územní 
spolupráce. Je nutné zaujmout 
diferenecovaný přístup v závislosti na 
regionálních a místních podmínkách, aby 
bylo možné vyhovět specifickým potřebám 
daného území se zvláštním důrazem na 
zajištění dostupnosti služeb a na podporu 
aktivního začlenění znevýhodněných 
skupin, jako je například romská 
populace a osoby se zdravotním 
postižením, a podporovat sociální inovaci, 
trvale udržitelný růst a důstojná pracovní 
místa.
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Or. en

Pozměňovací návrh 80
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

(17) Za účelem dosažení cílů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k rozšíření výzkumu a inovací, ke 
zvyšování kvalifikací na podporu 
znalostní ekonomiky, k rozvoji lidského 
kapitálu skrze vzdělávání a školení, 
pomoci při přechodu z procesu vzdělávání 
a odborné přípravy do zaměstnání, 
podpoře konkurenceschopnější a 
ekologičtější ekonomiky méně náročné na 
zdroje, prosazování vysoké zaměstnanosti, 
která přináší sociální a územní soudržnost, 
a k rozvoji správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
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strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce, pokračování rozvoje, 
zlepšování či rozšiřování dopravní 
infrastruktury a infrastruktury cestovního 
ruchu a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce, pokračování rozvoje, zlepšení 
nebo rozšíření dopravní infrastruktury a 
infrastruktury cestovního ruchu 
a spolupráce v oblastech zaměstnanosti, 
odborného vzdělávání a sociálního 
začlenění s přeshraničním rozměrem, 
umožněním pokračování námořní 
přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
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nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020[19] by EFRR měl v 
rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020[19] by EFRR měl v 
rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce a 
přeshraniční spolupráce mezi regiony 
v rámci nadnárodní spolupráce, na kterou 
se nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
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oblasti.
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Pozměňovací návrh 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020[19] by EFRR měl v 
rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování vysoké zaměstnanosti, která 
přináší sociální a územní soudržnost, a 
rozvoje správní kapacity. Seznam 
investičních priorit v rámci různých 
tematických cílů by však měl být 
přizpůsoben zvláštním potřebám cíle 
Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

(17) Za účelem splnění cílů a záměrů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění stanovených ve 
strategii Evropa 2020 by EFRR měl 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
přispívat k tematickým cílům rozvoje 
hospodářství založeného na znalostech, 
výzkumu a inovacích, podpory 
konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiky méně náročné na zdroje, 
prosazování rovnosti žen a mužů, 
předcházení diskriminaci a k vysoké 
zaměstnanosti, která přináší sociální a 
územní soudržnost, a rozvoje správní 
kapacity. Seznam investičních priorit 
v rámci různých tematických cílů by však 
měl být přizpůsoben zvláštním potřebám 
cíle Evropská územní spolupráce, zejména 
umožněním pokračování právní a správní 
spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi v rámci přeshraniční 
spolupráce a spolupráce v oblastech 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
sociálního začlenění s přeshraničním 
rozměrem, umožněním pokračování 
námořní přeshraniční spolupráce v rámci 
nadnárodní spolupráce, na kterou se 
nevztahují programy přeshraniční 
spolupráce, a rozvojem a uskutečňováním 
strategií pro makroregiony a přímořské 
oblasti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je třeba přizpůsobit požadavky na 
obsah programů spolupráce v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce specifickým 
potřebám. Proto by také měly zahrnovat 
aspekty potřebné pro účinné plnění na 
území zúčastněných členských států, jako 
jsou orgány zodpovědné za audit a 
kontrolu, postup zřízení společného 
sekretariátu a rozdělení závazků v případě 
finančních oprav. Kromě toho by měl být 
vzhledem k horizontálnímu charakteru 
programů meziregionální spolupráce obsah 
těchto programů spolupráce přizpůsoben, 
zvlášť pokud jde o vymezení příjemce 
nebo příjemců v rámci současných 
programů INTERACT a ESPON.

(18) Je třeba přizpůsobit požadavky na 
obsah programů spolupráce v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce specifickým 
potřebám. Proto by také měly zahrnovat 
aspekty potřebné pro účinné plnění na 
území zúčastněných členských států, jako 
jsou orgány zodpovědné za audit a 
kontrolu, postup zřízení společného 
sekretariátu a rozdělení závazků v případě 
finančních oprav. Klíčový význam má 
budování kapacit lidských zdrojů, jimiž lze 
překonat bariéry způsobené odlišnými 
jazykovými a  správními aspekty 
zúčastněných členských států. Kromě toho 
by měl být vzhledem k horizontálnímu 
charakteru programů meziregionální 
spolupráce obsah těchto programů 
spolupráce přizpůsoben, zvlášť pokud jde o 
vymezení příjemce nebo příjemců v rámci 
současných programů INTERACT a 
ESPON.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V zájmu politiky soudržnosti Unie a 
strategie Evropa 2020 by strukturální 
fondy měly od počátku do konce zajistit 
ucelenější zaměření s cílem pomoci 
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místním a regionálním subjektům 
zapojeným do dlouhodobé spolupráce,  
zejména, přijímají-li podporu Evropského 
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). 
Má-li se toto zaměření umocnit, je nutné 
zavést dostatečnou zeměpisnou flexibilitu 
v přeshraničních a nadnárodních 
programech, která umožní rozvoj posílené 
spolupráce;

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. V souladu s cílem inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
by strukturální fondy měly mít k řešení 
místních problémů integrovanější přístup 
podporující začlenění. S cílem posílit tento 
přístup by podpora z EFRR v pohraničních 
regionech měla být koordinována s 
podporou z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
Evropského námořního a rybářského fondu 
(EMFF) a v příslušných případech by měla 
zahrnovat evropská seskupení pro územní 
spolupráci vytvořená podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/2006 ze dne 5. července 2006 o 
evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS)[20], kde mezi jejich cíli 
figuruje místní rozvoj.

19. V souladu s cílem inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
by strukturální fondy měly mít k řešení 
místních problémů integrovanější přístup 
podporující začlenění, jako jsou 
nedostatečná podpora infrastruktury, 
úpadek tradičních výrobních odvětví a 
vzdálenost trhů. S cílem posílit tento 
přístup by podpora z EFRR v pohraničních 
regionech měla být koordinována 
s podporou z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
Evropského námořního a rybářského fondu 
(EMFF) a v příslušných případech by měla 
zahrnovat evropská seskupení pro územní 
spolupráci vytvořená podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS), kde mezi jejich cíli 
figuruje místní rozvoj.

Or. it
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Pozměňovací návrh 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na základě zkušeností z 
programového období 2007–2013 by měly 
být objasněny a posíleny podmínky pro 
výběr operací, aby se zajistil výběr pouze 
ryze společných operací. Měla by být 
vymezena definice jediného příjemce a 
mělo by se upřesnit, že mohou sami 
provádět spolupráci.

(20) Na základě zkušeností z 
programového období 2007–2013 by měly 
být objasněny a posíleny podmínky pro 
výběr operací, aby se zajistil výběr pouze 
ryze společných operací. Měla by být 
vymezena definice jediného příjemce a 
mělo by se upřesnit, že mohou sami 
provádět spolupráci. Dále je třeba 
zaujmout zvláštní přístup, který zohlední 
specifický kontext spolupráce se třetími 
zeměmi. Měla by být vymezena definice 
jediného příjemce a mělo by se upřesnit, že 
mohou sami provádět spolupráci.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci spolupráce mezi nejvzdálenější regiony a třetími zeměmi sousedícími s Unií  je 
obtížné splnit všechna kritéria pro výběr uvedená v čl. 11 odst. 4. Nejvzdálenější regiony musí 
i nadále být povinny, pomocí výjimky, splňovat pouze dva ze čtyř kritérií.

Pozměňovací návrh 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Dříve než členské státy připraví 
předlohy svých programů spolupráce, měly 
by být stanoveny společné ukazatele pro 
posuzování pokroku při provádění 
programů vycházející z konkrétního 
charakteru programů spolupráce. Tyto 
ukazatele by měly být doplněny 
specifickými ukazateli pro jednotlivé 

(23) Dříve než členské státy připraví 
předlohy svých programů spolupráce, měly 
by být stanoveny společné hlavní 
ukazatele, jimiž bude možné posoudit 
pokrok při provádění programů vycházející 
z konkrétního charakteru programů 
spolupráce. Tyto ukazatele by měly být 
doplněny specifickými ukazateli pro 
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programy. jednotlivé programy.

Or. es

Pozměňovací návrh 89
László Surján

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k zapojení více než jednoho 
členského státu a výsledným vyšším 
správním nákladům, zejména v souvislosti 
s kontrolami a překladem, by měl být strop 
pro výdaje na technickou pomoc vyšší než 
v rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst. Kromě toho programy spolupráce s 
omezenou podporou z EFRR by měly 
obdržet určitou minimální částku na 
zajištění dostatečného financování 
účinných činností technické pomoci.

(24) Vzhledem k zapojení více než jednoho 
členského státu a výsledným vyšším 
správním nákladům, zejména v souvislosti 
s kontrolami a překladem, by členské státy 
měly být vybízeny ke snížení 
administrativní zátěže při realizaci 
společných projektů a strop pro výdaje na 
technickou pomoc by měl být vyšší než v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst. Kromě toho programy spolupráce 
s omezenou podporou z EFRR by měly 
obdržet určitou minimální částku na 
zajištění dostatečného financování 
účinných činností technické pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat účinnou přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci s 
třetími zeměmi sousedícími s Unií, kde je 

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat a skrze specifická opatření 
usnadňovat účinnou přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci s 
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to zapotřebí k zajištění účinné pomoci s 
rozvojem regionů členských států, které 
hraničí s třetími zeměmi. Proto je vhodné 
výjimečně a za určitých podmínek povolit 
financování pomoci z EFRR pro operace 
na území třetích zemí, jsou-li tyto operace 
ve prospěch regionů Unie. 

třetími zeměmi sousedícími s Unií, kde je 
to zapotřebí k zajištění účinné pomoci s 
rozvojem regionů členských států, které 
hraničí s třetími zeměmi nebo jež se 
nachází v téže přímořské oblasti jako 
regiony EU, na něž se vztahuje článek 349 
Smlouvy o fungování EU. Proto je vhodné 
výjimečně a za určitých podmínek povolit 
financování pomoci z EFRR pro operace 
na území třetích zemí, jsou-li tyto operace 
ve prospěch regionů Unie. 

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné podpořit specifický přístup ke spolupráci v regionech EU, na něž se vztahuje článek 
349 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat účinnou přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci s 
třetími zeměmi sousedícími s Unií, kde je 
to zapotřebí k zajištění účinné pomoci s 
rozvojem regionů členských států, které 
hraničí s třetími zeměmi. Proto je vhodné 
výjimečně a za určitých podmínek povolit 
financování pomoci z EFRR pro operace 
na území třetích zemí, jsou-li tyto operace 
ve prospěch regionů Unie. 

(27) Měla by být zjednodušena pravidla 
pružnosti v souvislosti s operacemi mimo 
programovou oblast. Dále je zapotřebí 
podporovat a skrze specifická opatření 
usnadňovat účinnou přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci s 
třetími zeměmi sousedícími s Unií, kde je 
to zapotřebí k zajištění účinné pomoci 
s rozvojem regionů členských států, které 
hraničí s třetími zeměmi. Proto je vhodné 
výjimečně a za určitých podmínek povolit 
financování pomoci z EFRR pro operace 
na území třetích zemí, jsou-li tyto operace 
ve prospěch regionů Unie. 

Or. fr
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Odůvodnění

Cílem je zdůraznit potřebu zaujmout specifický přístup ke spolupráci s nejvzdálenějšími 
regiony.

Pozměňovací návrh 92
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly být 
podporovány, aby pověřovaly úlohou 
řídícího orgánu ESÚS nebo aby takovéto 
seskupení učinily zodpovědným za řízení 
části programu spolupráce, který se týká 
území dotčeného ESÚS.

(28) Členské státy by měly být 
podporovány, aby pověřovaly úlohou 
řídícího orgánu ESÚS či jiný právní 
subjekt zřízený podle zákonů jedné ze 
zúčastněných zemí nebo aby ESÚS či jiný 
výše zmíněný subjekt učinily 
zodpovědným za řízení části programu 
spolupráce, který se týká území dotčeného 
ESÚS nebo stávající přeshraniční 
(územní) struktury.

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly být 
podporovány, aby pověřovaly úlohou 
řídícího orgánu ESÚS nebo aby takovéto 
seskupení učinily zodpovědným za řízení 
části programu spolupráce, který se týká 
území dotčeného ESÚS. 

(28) Členské státy by měly být se 
souhlasem volených regionálních a 
místních orgánů podporovány, aby 
pověřovaly úlohou řídícího orgánu ESÚS 
nebo aby takovéto seskupení učinily 
zodpovědným za řízení části programu 
spolupráce, který se týká území dotčeného 
ESÚS. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 94
Manfred Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly být 
podporovány, aby pověřovaly úlohou 
řídícího orgánu ESÚS nebo aby takovéto 
seskupení učinily zodpovědným za řízení 
části programu spolupráce, který se týká 
území dotčeného ESÚS.

(28) Členské státy by měly být 
podporovány, aby pověřovaly úlohou 
řídícího orgánu ESÚS nebo aby takovéto 
seskupení učinily zodpovědným za řízení 
části programu spolupráce, který se týká 
území dotčeného ESÚS. Měly by posoudit, 
zda cílů programu spolupráce nelze lépe 
dosáhnout vytvořením ESÚS. Nepojmou-
li úmysl jako řídící orgán programu 
spolupráce zřídit ESÚS, předloží v rámci 
programu spolupráce shrnutí důvodů, 
které je k tomu vedou.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Řídící orgán by měl zřídit společný 
sekretariát, který by měl žadatelům o 
podporu poskytovat informace, 
zpracovávat projektové žádosti a pomáhat 
příjemcům s uskutečňováním jejich 
operací.

(29) Řídící orgán by měl zřídit společný 
sekretariát, který by měl žadatelům o 
podporu poskytovat informace, 
zpracovávat projektové žádosti a pomáhat 
příjemcům s uskutečňováním jejich 
operací. Vzhledem k významným místním 
faktorům by měl společný sekretariát mít 
možnost jednat decentralizovaně skrze 
pobočky ve zúčastněných zemích.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 96
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Řídící orgány by měly být 
zodpovědné za všechny funkce řídícího 
orgánu uvedené v článku 114 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], včetně ověřování řízení, aby 
byly zajištěny jednotné standardy v celé 
programové oblasti. Bude-li však jako 
řídící orgán určeno ESÚS, mělo by být 
oprávněno provádět tato ověřování, protože 
jsou v jeho orgánech zastoupeny všechny 
zúčastněné členské státy. I když nebude 
určeno žádné ESÚS, měly by zúčastněné 
členské státy řídící orgán oprávnit k 
provádění ověřování v celé programové 
oblasti.

(30) Řídící orgány by měly být 
zodpovědné za všechny funkce řídícího 
orgánu uvedené v článku 114 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], včetně ověřování řízení, aby 
byly zajištěny jednotné standardy v celé 
programové oblasti. Bude-li však jako 
řídící orgán určeno EŠUS či jiný právní 
subjekt zřízený podle zákonů jedné ze 
zúčastněných zemí, mělo by být oprávněno 
provádět tato ověřování, protože jsou 
v jeho orgánech zastoupeny všechny 
zúčastněné členské státy. I když nebude 
určeno žádné ESÚS, měly by zúčastněné 
členské státy řídící orgán oprávnit 
k provádění ověřování v celé programové 
oblasti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za výkon všech funkcí uvedených v 
článku 116 nařízení (EU) č. […]/2012 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měl být zodpovědný jediný auditní orgán, 
aby byly zajištěny jednotné standardy v 
celé programové oblasti. Není-li to možné, 
měla by být programovému auditnímu 
orgánu schopna pomáhat skupina auditorů. 

(31) Za výkon všech funkcí uvedených 
v článku 116 nařízení (EU) č. […]/2012 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měl být zodpovědný jediný auditní orgán, 
aby byly zajištěny jednotné standardy 
v celé programové oblasti. Není-li to 
možné, měla by být programovému 
auditnímu orgánu schopna pomáhat 
skupina auditorů nebo by měla být 
k dispozici zvláštní opatření pro 
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spolupráci mezi regiony, na něž se 
vztahuje článek 349 Smlouvy o fungování 
EU, a třetími zeměmi.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný pro spolupráci mezi regiony, na něž se vztahuje článek 349 
Smlouvy o fungování EU, a zeměmi, které s nimi sousedí. 

Pozměňovací návrh 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za výkon všech funkcí uvedených v 
článku 116 nařízení (EU) č. […]/2012 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měl být zodpovědný jediný auditní orgán, 
aby byly zajištěny jednotné standardy v 
celé programové oblasti. Není-li to možné, 
měla by být programovému auditnímu 
orgánu schopna pomáhat skupina auditorů. 

Za výkon všech funkcí uvedených v článku 
116 nařízení (EU) č. […]/2012 nařízení o 
společných ustanoveních] by měl být 
zodpovědný jediný auditní orgán, aby byly 
zajištěny jednotné standardy v celé 
programové oblasti. Není-li to možné, měla 
by být programovému auditnímu orgánu 
schopna pomáhat skupina auditorů nebo by 
měla být k dispozici zvláštní opatření pro 
spolupráci mezi nejvzdálenějšími regiony 
a třetími zeměmi.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité přizpůsobit toto ustanovení spolupráci mezi nejvzdálenějšími regiony a třetími 
zeměmi, které s nimi sousedí.

Pozměňovací návrh 99
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba vyjasnit platná pravidla pro 
finanční řízení, programování, 
monitorování, posuzování a kontrolu 
týkajících se účasti třetích zemí v 
programech nadnárodní a meziregionální 
spolupráce. Tato pravidla by měla být 
stanovena v příslušných programech 
spolupráce a/nebo případně v příslušné 
finanční dohodě mezi Komisí, každou ze 
třetích zemí a členským státem, v němž 
sídlí řídící orgán příslušného programu 
spolupráce. 

(35) Je třeba vyjasnit platná pravidla pro 
finanční řízení, programování, 
monitorování, posuzování a kontrolu 
týkajících se účasti třetích zemí 
v programech přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce, zvláště, 
jedná-li se o regiony, na něž se vztahuje 
článek 349 Smlouvy o fungování EU. Tato 
pravidla by měla být stanovena 
v příslušných programech spolupráce 
a/nebo případně v příslušné finanční 
dohodě mezi Komisí, každou ze třetích 
zemí a členským státem, v němž sídlí řídící 
orgán příslušného programu spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce musí být v bodu odůvodnění zmíněna. Dále je nutné zohlednit 
regiony, na něž se vztahuje článek 349 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba vyjasnit platná pravidla pro 
finanční řízení, programování, 
monitorování, posuzování a kontrolu 
týkajících se účasti třetích zemí v 
programech nadnárodní a meziregionální 
spolupráce. Tato pravidla by měla být 
stanovena v příslušných programech 
spolupráce a/nebo případně v příslušné 
finanční dohodě mezi Komisí, každou ze 
třetích zemí a členským státem, v němž 
sídlí řídící orgán příslušného programu 
spolupráce.

(35) Je třeba vyjasnit platná pravidla pro 
finanční řízení, programování, 
monitorování, posuzování a kontrolu 
týkajících se účasti třetích zemí 
v programech přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce, zvláště, 
jedná-li se o nejvzdálenější regiony. Tato 
pravidla by měla být stanovena v 
příslušných programech spolupráce a/nebo 
případně v příslušné finanční dohodě mezi 
Komisí, každou ze třetích zemí a členským 
státem, v němž sídlí řídící orgán 
příslušného programu spolupráce. 
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Or. fr

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby z bodu odůvodnění byla vyloučena přeshraniční spolupráce. Finanční 
dohoda musí zohlednit spolupráci mezi třetími zeměmi a nejvzdálenějšími regiony.

Pozměňovací návrh 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
stupně územní integrace uvedených území, 
a přispět tak k územní soudržnosti v Unii;

2)  nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
stupně územní integrace uvedených území, 
a přispět tak k územní soudržnosti v Unii; 
k tomu účelu je nutné věnovat zvláštní 
pozornost ostrovním regionům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
stupně územní integrace uvedených území, 

2) nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci a 
regionální přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
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a přispět tak k územní soudržnosti v Unii. stupně územní integrace uvedených území, 
a přispět tak k územní soudržnosti v Unii;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2) nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
stupně územní integrace uvedených území, 
a přispět tak k územní soudržnosti v Unii;

(2) nadnárodní spolupráci na velkých 
nadnárodních územích, která zahrnuje 
vnitrostátní, regionální a místní orgány, a 
také námořní přeshraniční spolupráci v 
případech, jež nespadají do přeshraniční 
spolupráce, s cílem dosáhnout vyššího 
stupně územní integrace uvedených území, 
a přispět tak k územní soudržnosti v Unii;
zejména v nadnárodních regionech, které 
se potýkají se společnými problémy  
v oblasti infrastruktury, demografie a 
přírodního prostředí, jako je například 
alpská oblast, by zřízení „alpského 
makroregionu“ výrazně usnadnilo 
regionální spolupráci a přeshraniční 
spolupráci subjektů;

Or. de

Odůvodnění

Alpská oblast čelí především 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 přinese místnímu 
obyvatelstvu  značný užitek.

Pozměňovací návrh 104
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výměny zkušeností s tematickými cíli 
mezi partnery v celé Unii v souvislosti s 
určením a šířením správné praxe za účelem 
jejího přenosu do operačních programů v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst;

a)  výměny zkušeností s tematickými a 
územními cíli mezi partnery v celé Unii 
v souvislosti s určením a šířením správné 
praxe za účelem jejího přenosu do 
operačních programů v rámci cíle Investice 
do růstu a pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výměny zkušeností s tematickými cíli 
mezi partnery v celé Unii v souvislosti s 
určením a šířením správné praxe za účelem 
jejího přenosu do operačních programů v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst;

a)  výměny zkušeností s tematickými a 
územními cíli mezi partnery v celé Unii 
v souvislosti s určením a šířením správné 
praxe za účelem jejího přenosu do 
operačních programů v rámci cíle Investice 
do růstu a pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výměny zkušeností s tematickými cíli 
mezi partnery v celé Unii v souvislosti s 
určením a šířením správné praxe za účelem 
jejího přenosu do operačních programů v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst;

a) výměny zkušeností s tematickými a 
územními cíli mezi partnery v celé Unii 
v souvislosti s určením a šířením správné 
praxe za účelem jejího přenosu do 
operačních programů v rámci cíle Investice 
do růstu a pracovních míst;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výměny zkušeností s tematickými cíli 
mezi partnery v celé Unii v souvislosti s 
určením a šířením správné praxe za účelem 
jejího přenosu do operačních programů v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst;

(a) výměny zkušeností s tematickými cíli 
mezi partnery v celé Unii v souvislosti s 
určením a šířením správné praxe za účelem 
jejího přenosu do operačních programů v 
rámci cíle Investice do růstu a pracovních 
míst a stanovení jasných a měřitelných 
cílů, které by měly přispívat k dosažení 
národních cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova;

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova a zvážení zvláštních územních 
rysů, včetně trvalého znevýhodnění 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami;

Or. fr



PE490.976v01-00 46/165 AM\903764CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 109
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova;

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova a zvážení zvláštních územních 
rysů, včetně trvalého znevýhodnění 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami v souladu s článkem 174 
Smlouvy o fungování EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova;

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova a zvážení zvláštních územních 
rysů, včetně trvalého znevýhodnění 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami v souladu s článkem 174 
Smlouvy o fungování EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova;

b) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe v 
oblasti udržitelného rozvoje měst a 
venkova a zvážení zvláštních územních 
rysů, včetně trvalého znevýhodnění 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami v souladu s článkem 174 
Smlouvy o fungování EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe a 
inovačních přístupů v souvislosti s 
opatřeními v oblasti územní spolupráce a s 
využíváním ESÚS;

c) výměny zkušeností, které se týkají 
určení, přenosu a šíření správné praxe 
a inovačních přístupů v souvislosti 
s opatřeními a s realizací programů 
v oblasti územní spolupráce 
a s využíváním ESÚS;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se týká úlohy programu INTERACT, jehož cílem je mimo jiné sdílení a 
předávání osvědčených postupů mezi organizacemi, které řídí programy územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 113
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. d)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy trendů rozvoje v souvislosti s 
cíli územní soudržnosti a s harmonickým 
rozvojem evropského území 
prostřednictvím studií, sběru údajů a jiných 
opatření.

(d) analýzy trendů rozvoje v souvislosti 
s cíli územní a sociální soudržnosti a 
s harmonickým rozvojem evropského 
území prostřednictvím studií, sběru údajů a 
jiných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) rozvoj regionů, které jsou obzvláště 
náchylné k problémům v oblasti 
infrastruktury a demografie, jako jsou 
například horské regiony.

Or. de

Odůvodnění

Horské oblasti čelí problémům zejména v oblasti přírody. Musí se potýkat s různými 
problémy, jako je migrace a hospodářské nevýhody. Tyto regiony si proto zaslouží zvláštní 
pozornost.

Pozměňovací návrh 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
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něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, 
a všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, 
a všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, aniž jsou dotčeny 
případné úpravy potřebné pro zajištění 
soudržnosti a kontinuity oblastí programu 
spolupráce zřízených pro programové 
období 2007–2013.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, 
a všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, 
s výjimkou nejvzdálenějších regionů a 
ostrovních regionů, na něž se toto 
omezení nevztahuje a aniž jsou dotčeny 
případné úpravy potřebné pro zajištění 
soudržnosti a kontinuity oblastí programu 
spolupráce zřízených pro programové 
období 2007–2013.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. Tato 
vzdálenost neplatí pro nejvzdálenější 
regiony nebo pro ostrovní regiony v rámci 
hranic jejich pomoří, aby byla zajištěna 
podpora spolupráce na společných 
strategiích ve funkčních oblastech.

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. Výše 
zmíněna maximální vzdálenost o délce 
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150 km neplatí pro ostrovní regiony v 
rámci hranic jejich pomoří, aby byla 
zajištěna spolupráce na základě 
společných strategií v jejich funkční  
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. Výše 
zmíněna maximální vzdálenost o délce 
150 km neplatí pro ostrovní regiony v 
rámci hranic jejich pomoří, aby byla 
zajištěna spolupráce na základě 
společných strategií v jejich funkční  
oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Maximální vzdálenost 150 km není smysluplná u regionů, které jsou odděleny mořem a mají 
dlouhou tradici spolupráce v rámci hranic jejich pomoří. Toto omezení by nemělo platit pro 
ostrovní regiony.
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Pozměňovací návrh 120
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. Tato 
vzdálenost neplatí pro nejvzdálenější 
regiony.

Or. pt

Odůvodnění

Kritérium maximální vzdálenosti o délce 150 km vedlo k vyloučení několika nejvzdálenějších 
regionů z programů přeshraniční spolupráce, což poškodilo jejich postavení ve skupině. Tyto 
regiony mají potenciál přispět k dosažení Evropské územní spolupráce, zejména skrze 
spolupráci mezi třetími zeměmi a sousedními zeměmi, a těší se výsadnímu postavení, a tudíž 
by nejvzdálenější regiony měly být zahrnuty do přeshraniční části územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
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něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. Tato 
vzdálenost neplatí pro nejvzdálenější 
regiony.

Or. es

Odůvodnění

Pevně dané kritérium 150 kilometrů, které okamžitě vylučuje určité nejvzdálenější regiony 
kvůli jejich poloze, je v rozporu s Evropskou strategií zaměřenou na nejvzdálenější regiony, 
k jejímž hlavním zaměřením patří lepší regionální začlenění nejvzdálenějších regionů do 
svého prostoru, jelikož umocnění geostrategické situace je navíc jednou z oblastí, jež má 
potenciál a nejvzdálenějším regionům přináší vysokou přidanou hodnotou, která může být 
k užitku celé EU.

Pozměňovací návrh 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013. 
Maximální vzdálenost o délce 150 km 
neplatí pro ostrovní regiony v rámci 
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hranic jejich pomoří, aby byla zajištěna 
podpora společných opatření na základě 
společné strategie v jejich funkční  oblasti.

Or. es

Odůvodnění

Kritérium 150 kilometrů by některým evropským ostrovním oblastem mohlo zabránit ve 
spolupráci s ostatními regiony, s nimiž sdílí podobné problémy, které lze vyřešit 
prostřednictvím přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh 123
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013,
s výjimkou nejvzdálenějších regionů, pro 
něž kritérium zeměpisné vzdálenosti 
neplatí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic, na 
něž se nevztahují programy v rámci 
vnějších finančních nástrojů Unie, a 
všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 
podél námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Pro účely přeshraniční spolupráce mezi 
podporované regiony patří regiony Unie 
úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech 
vnitřních a vnějších pozemních hranic 
(včetně regionů, které jsou součástí 
programů na období 2007–2013 v souladu 
s článkem 21 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze 
dne 5. července 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj), na něž se 
nevztahují programy v rámci vnějších 
finančních nástrojů Unie, a všechny 
regiony Unie úrovně NUTS 3 podél 
námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, aniž jsou 
dotčeny případné úpravy potřebné pro 
zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí 
programu spolupráce zřízených pro 
programové období 2007–2013.

Or. en

Odůvodnění

Nebude-li zahrnuto stávajících 20 % oblastí, budou v příštích programech chybět partneři 
pro spolupráci na provádění strategických otázek.

Pozměňovací návrh 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční spolupráce by měla být 
rozšířena na úroveň NUTS 2 nebo na 
úroveň nynějších přeshraničních činností 
v oblasti spolupráce, jako jsou 
Euroregiony, za předpokladu, že to 
přispěje k rozvíjení širší spolupráce mezi 
omezeným počtem regionů.
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Or. es

Pozměňovací návrh 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální vzdálenost o délce 150 km 
neplatí pro ostrovní regiony v rámci 
hranic jejich pomoří, aby byla zajištěna 
podpora činností v oblasti spolupráce na 
základě společné strategie v jejich funkční  
oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
nebo hraniční oblasti byly přidány další 
regiony úrovně NUTS 3 přilehlé 
k regionům uvedeným v rozhodnutí 
zmíněném v druhém pododstavci nebo 
regiony úrovně NUTS 2 a zohlední 
euroregiony a územní působnost jejich 
strukturálních projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci nebo regiony úrovně NUTS 2 
a zohlední euroregiony, pracovní 
uskupení a územní působnost jejich 
strukturálních projektů.

Podle článku 174 Smlouvy o fungování 
EU jsou ostrovy, které se nachází v téže 
přímořské oblasti,  bez jakýchkoli omezení 
co se týče úrovně NUTS nebo vzdálenosti 
pro tyto programy způsobilé.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným v 
rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným v 
rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní. S cílem 
zohlednit euroregiony a pracovní 
uskupení, jejichž projekty jsou sestavené 
pro určitý pohraniční region, lze pro 
konkrétní přeshraniční region výjimečně 
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uplatnit územní působnost úrovně NUTS 
2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – čtvrtý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným v 
rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným v 
rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní. S cílem 
zohlednit euroregiony a pracovní 
uskupení, jejichž projekty jsou sestavené 
pro určitý pohraniční region, lze pro 
konkrétní přeshraniční region výjimečně 
uplatnit územní působnost úrovně NUTS 
2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 2 a 3, mohou 
programy přeshraniční spolupráce 
zahrnovat regiony Norska, Švýcarska, 
Lichtenštejnska, Andorry, Monaka a San 
Marina a třetích zemí či území sousedících 
s nejvzdálenějšími regiony. 

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 2 a 3, mohou 
programy přeshraniční spolupráce 
zahrnovat regiony Norska, Švýcarska, 
Lichtenštejnska, Andorry, Monaka a San 
Marina a třetích zemí či území sousedících 
s nejvzdálenějšími regiony. Výše uvedené 
země musí přispívat k programům, na 
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nichž se podílí. Tento příspěvek je součástí 
finančního plánu uvedeného v čl. 7, odst. 
2, písm. f). Pro třetí země či území 
sousedící s nejvzdálenějšími regiony je 
tento příspěvek nepovinný a není 
podmínkou jejich účasti.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud určitá oblast způsobilá pro program zahrnuje výše uvedené třetí země (Norsko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andorra, Monako a San Marino), je logické, že tyto země k němu 
přispívají a že tento příspěvek lze určit od počátku. Co se týče nejvzdálenějších regionů, jejich 
finanční situace je výrazně odlišná od evropských třetích zemí. Tato území sousedící 
s nejvzdálenějšími regiony přispívat nemohou, což by však nemělo ohrozit jejich účast.

Pozměňovací návrh 132
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 2 a 3, mohou 
programy přeshraniční spolupráce 
zahrnovat regiony Norska, Švýcarska, 
Lichtenštejnska, Andorry, Monaka a San 
Marina a třetích zemí či území sousedících 
s nejvzdálenějšími regiony.

Aniž je dotčen čl. 19 odst. 2 a 3, mohou 
programy přeshraniční spolupráce 
zahrnovat regiony Norska, Švýcarska, 
Lichtenštejnska, Andorry, Monaka a San 
Marina a třetích zemí či území sousedících 
s nejvzdálenějšími regiony, včetně zemí, s 
nimiž tyto regiony sdílí zvláštní historické 
a kulturní vazby.

Or. pt

Odůvodnění

Je důležité, aby nejvzdálenější regiony zajistily přeshraniční a nadnárodní spolupráci (viz 
čl. 3 odst. 4) se třetími zeměmi nebo sousedními území a zejména s regiony, s nimiž sdílí 
zvláštní historické a kulturní vazby.
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Pozměňovací návrh 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů a jsou zohledněny 
stávající nebo připravované  strategie pro 
makroregiony a mořské oblasti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 30 
odst. 2. 

Or. fr

Odůvodnění

Stávající a budoucí makroregiony, mořské oblasti a nadnárodní programové oblasti se mohou 
překrývat, a tudíž musí definice nadnárodních oblastí zohlednit stávající a připravované 
makroregionální strategie, a zajistit tak soudržnost územního plánování.

Pozměňovací návrh 134
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
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předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 

předchozích programů. Aby se zvýšila 
účinnost programování, musí určené 
přeshraniční oblasti spoléhat na přírodní 
a lidské podmínky a mít na paměti velká 
pomoří, povodí a povodí v místech, kde se 
rozdělují. Tyto prováděcí akty se přijmou v 
souladu s poradním postupem uvedeným v 
čl. 30 odst. 2. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Aby se zvýšila 
účinnost programování, musí určené 
přeshraniční oblasti spoléhat na přírodní 
a lidské podmínky a mít na paměti velká 
pomoří, povodí a povodí v místech, kde se 
rozdělují. Tyto prováděcí akty se přijmou v 
souladu s poradním postupem uvedeným v 
čl. 30 odst. 2. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Tyto prováděcí 
akty se přijmou v souladu s poradním 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 

Pro účely nadnárodní spolupráce přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
seznam nadnárodních oblastí, které mohou 
získat podporu, rozdělených podle 
programů spolupráce a zahrnujících 
regiony úrovně NUTS 2, přičemž je 
zároveň zajištěno trvání této spolupráce ve 
větších souvislých oblastech na základě 
předchozích programů. Aby se zvýšila 
účinnost programování, musí určené 
přeshraniční oblasti spoléhat na přírodní 
a lidské podmínky a mít na paměti velká 
pomoří, povodí a povodí v místech, kde se 
rozdělují. Tyto prováděcí akty se přijmou v 
souladu s poradním postupem uvedeným v 
čl. 30 odst. 2. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Nejvzdálenější regiony mohou v rámci 
jediného programu územní spolupráce 
zahrnovat celou výši prostředků 
přidělených z EFRR podle výše uvedených 
odstavců, včetně dodatečného příspěvku 
podle čl. 4 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Nejvzdálenější regiony mohou v rámci 
jediného programu územní spolupráce 
zahrnovat celou výši prostředků 
přidělených z EFRR podle výše uvedených 
odstavců, včetně dodatečného příspěvku 
podle čl. 4 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Zahrnutí celé výše prostředků z EFRR do jediného programu územní spolupráce by umožnilo 
dokončit logičtější program pro nejvzdálenější regiony, u nichž se oblasti spolupráce
překrývají a rozdíl přeshraniční a jiné spolupráce není zřetelný, v maximálně míře rozvinout 
součinnost, účinněji spravovat zdroje a  zlepšit provádění, neboť překrývání různých řídících
struktur nedává smysl.

Pozměňovací návrh 139
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004 
EUR) a rozdělují se takto:
(a) 73,24 % (tj. celkem 8 569 000 003 
EUR) na přeshraniční spolupráci;
(b) 20,78 % (tj. celkem 2 431 000 001 
EUR) na nadnárodní spolupráci;
(c) 5,98 % (tj. celkem 700 000 000 EUR) 
na meziregionální spolupráci.

vypouští se



PE490.976v01-00 64/165 AM\903764CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004 
EUR) a rozdělují se takto:

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem xxx EUR) a 
rozdělují se takto:

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004 
EUR) a rozdělují se takto:

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují X % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem XX XXX XXX 
XXX EUR) a rozdělují se takto:

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004 
EUR) a rozdělují se takto:

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem XXX EUR) a 
rozdělují se takto:

Or. es

Pozměňovací návrh 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 73,24 % (tj. celkem 8 569 000 003 
EUR) na přeshraniční spolupráci,

(a) 73,24 % (tj. celkem xxx EUR) na 
přeshraniční spolupráci,

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 73,24 % (tj. celkem 8 569 000 003 
EUR) na přeshraniční spolupráci,

(a) 73,24 % (tj. celkem X 
XXX XXX XXX EUR) na přeshraniční 
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spolupráci,

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 20,78 % (tj. celkem 2 431 000 001 
EUR) na nadnárodní spolupráci,

(b) 20,78 % (tj. celkem xxx EUR) na 
nadnárodní spolupráci,

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 20,78 % (tj. celkem 2 431 000 001 
EUR) na nadnárodní spolupráci,

(b) 20,78 % (tj. celkem 
X XXX XXX XXX EUR) na nadnárodní 
spolupráci,

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (c) 5,98 % (tj. celkem 700 000 000 EUR) 
na meziregionální spolupráci.

(c) 5,98 % (tj. celkem xxx EUR) na 
meziregionální spolupráci.
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Or. de

Pozměňovací návrh 148
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 5,98 % (tj. celkem 700 000 000 EUR) 
na meziregionální spolupráci.

(c) 5,98 % (tj. celkem 
XXX XXX XXX EUR) na meziregionální 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy spolupráce zahrnující 
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 150 
% podpory z EFRR, kterou obdržely v 
období 2007–2013. Kromě toho se na 
spolupráci nejvzdálenějších regionů 
vyčlení 50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 písm. 
b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programy spolupráce zahrnující oblasti, 
které jsou znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami (horské 
regiony, ostrovní regiony a regiony 
s velmi nízkou hustotou obyvatelstva) 
získají alespoň 100 % podpory  
z prostředků EFRR, která jim byla 
přidělena v období 2007–2013. Dále se 
z prostředků na meziregionální spolupráci 
vydělí částka 30 000 000 EUR na 
spolupráci regionů, které jsou 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami (horské 
regiony, ostrovní regiony a regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva), aby bylo 
možné uskutečňovat výměnu a uplatňování 
osvědčených postupů v souladu s cíli 
stanovenými strategií EU 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Pokud jde o tematické 
soustředění, na toto dodatečné přidělení 
prostředků se použije čl. 5 písm. b).

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programy spolupráce zahrnující oblasti, 
které jsou znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami (horské 
regiony, ostrovní regiony a regiony 
s velmi nízkou hustotou obyvatelstva) 
získají alespoň 100 % podpory  
z prostředků EFRR, která jim byla 
přidělena v období 2007–2013. Dále se 
z prostředků na meziregionální spolupráci 
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vydělí částka 30 000 000 EUR na 
spolupráci regionů, které jsou 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami (horské 
regiony, ostrovní regiony a regiony 
s velmi nízkou hustotou obyvatelstva), aby 
bylo možné uskutečňovat výměnu a 
uplatňování osvědčených postupů v 
souladu s cíli stanovenými strategií EU 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 
písm. b).

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy spolupráce zahrnující 
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 150 
% podpory z EFRR, kterou obdržely v 
období 2007–2013. Kromě toho se na 
spolupráci nejvzdálenějších regionů 
vyčlení 50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 písm. 
b).

2. Programy spolupráce zahrnující 
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 
150 % podpory na územní spolupráci 
z EFRR, kterou obdržely v období 2007–
2013. Kromě toho se na spolupráci 
nejvzdálenějších regionů vyčlení 
50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 
písm. b).

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. 

Jako kritérium pro rozdělení podle 
programů spolupráce se použije počet 
obyvatel v oblastech uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3
prvním pododstavci. 

Or. fr

Odůvodnění

Územní spolupráci v některých případech maří národními zájmy. Členské státy a zúčastněné 
strany se dělí o finanční prostředky určené na projekty na svém území, neprobíhá však 
skutečná spolupráce a nevzniká ani skutečná evropská přidaná hodnota. Rozpočty je proto 
třeba přidělovat na každý program územní spolupráce, s cílem uceleným způsobem vyhovět 
potřebám dané oblasti. 

Pozměňovací návrh 154
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. 

Jako kritérium pro rozdělení podle 
programů spolupráce se použije počet 
obyvatel v oblastech uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3 
prvním pododstavci. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle Jako kritérium pro rozdělení podle 
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členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. 

programů spolupráce se použije počet 
obyvatel v oblastech uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3 
prvním pododstavci. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. 

Jako kritérium pro rozdělení podle 
programů spolupráce se použije počet 
obyvatel v oblastech uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3 
prvním pododstavci. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. 

Jako kritérium pro rozdělení podle 
programů spolupráce se použije počet 
obyvatel v oblastech uvedených v čl. 3 
odst. 1 třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3 
prvním pododstavci. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Eleni Theocharous
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel v 
oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci.

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel v 
oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 třetím 
pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci. Dodatečné prostředky budou 
přiděleny malým ostrovním členským 
státům, které nejsou pevně spojeny s 
evropskou pevninou a jejichž počet 
obyvatel nepřesahuje 2 miliony.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení tohoto článku by kvůli nízkému počtu obyvatel malých ostrovních členských států 
značně omezilo výši finančních prostředků, které jsou pro ně  vyčleněny na přeshraniční a 
nadnárodní spolupráci.

Pozměňovací návrh 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Každý členský stát může v rámci cíle 
evropské územní spolupráce převést až o 
15 % přidělených finančních  prostředků 
z jedné části přeshraniční nebo 
nadnárodní spolupráce do druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 – první pododstavec 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

Or. es

Odůvodnění

Podle nového návrhu Komise a na rozdíl od současného období bude platit, že není-li 
dodržena stanovená lhůta pro předložení programů, bude možné přidělit pouze nevyužité 
prostředky z EFRR na vnitřní programy přeshraniční spolupráce. Tato možnost se jeví jako 
neslučitelná s evropskou strategií pro nejvzdálenější regiony, k jejímž prioritním cílům patří 
regionální začlenění těchto regionů do svého zeměpisného prostředí.
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Pozměňovací návrh 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

Or. es

Odůvodnění

Na rozdíl od současného období bude platit, že není-li dodržena stanovená lhůta pro 
předložení programů financovaných z evropského nástroje sousedství a partnerství a nástroje 
předvstupní pomoci, bude možné přidělit pouze nevyužité prostředky z EFRR na vnitřní 
programy přeshraniční spolupráce, na nichž se členský stát podílí. To je neslučitelné s 
evropskou strategií pro nejvzdálenější regiony, která řadí regionální začlenění těchto regionů 
do svého zeměpisného prostředí ke svým prioritním cílům.

Pozměňovací návrh 163
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tematické cíle uvedené v článku 9 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] se soustředí takto:

Tematické cíle uvedené v článku 9 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] platí rovněž pro evropskou 
územní spolupráci, kde se použije 
následující:
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Or. de

Pozměňovací návrh 164
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce lze vybrat všechny tematické 
cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce lze vybrat všechny tematické 
cíle;

Or. es

Pozměňovací návrh 166
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;



PE490.976v01-00 76/165 AM\903764CS.doc

CS

Or. fr

Odůvodnění

Cílem přeshraniční spolupráce je pomoci vyrovnat nevýhody okrajové polohy pohraničních 
regionů a vyřešit problémy, které z ní vyplývají. Je zásadní v co největší možné míře zachovat 
širokou škálu činností, na něž je poskytována podpora a které odpovídají široké škále oblastí 
přeshraniční spolupráce. Díky flexibilitě mohou regiony zvolit nejlepší řešení problémů, 
s nimiž se potýkají. 

Pozměňovací návrh 167
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. fr

Odůvodnění

Tematické soustředění a určení investičních priorit je nutné omezit u přeshraničních oblastí –
jejichž funkcí je podporovat místní obchod v širším počtu oblastí – spíše než u nadnárodních 
programů.

Pozměňovací návrh 168
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 169
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. de

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce musí kvůli různorodosti zájmů a místním podmínkám jednotlivých 
partnerů výslovně umožňovat větší flexibilitu při výběru tematických cílů.

Pozměňovací návrh 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až šest tematických 
cílů;
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Or. pt

Odůvodnění

Větší flexibilita při výběru cílů zvýší pravděpodobnost, že regiony zvolí nejlepší kombinaci 
cílů pro řešení jejich problémů.

Pozměňovací návrh 172
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(a) alespoň 80 % celkové výše přidělených 
prostředků z ERDF na úrovni operačních 
programů bude vyčleněno na maximálně 
5 tematických cílů, které jsou vybrány pro 
každý program přeshraniční spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
László Surján

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(a) pro každý program přeshraniční 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle s  integrovaným přístupem k 
územnímu rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce lze vybrat všechny tematické 
cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce lze vybrat všechny tematické 
cíle;

Or. es

Odůvodnění

Předpokládá se, že tematické soustředění, které je uvedeno v článku 5 v souvislosti s 
programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce, omezí možnosti spolupráce mezi územími, 
což v některých případech může k územním a fyzickým hranicím přidat další.
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Pozměňovací návrh 177
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

a) pro každý program nadnárodní
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní v co největší možné míře zachovat širokou škálu činností, na něž je poskytována 
podpora a které odpovídají široké škále oblastí přeshraniční spolupráce. Mimo to, díky 
flexibilitě mohou regiony zvolit nejlepší řešení problémů, s nimiž se potýkají. 

Pozměňovací návrh 178
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce je vybráno až 6 tematických 
cílů;

Or. pt

Odůvodnění

Větší flexibilita při výběru cílů zvýší pravděpodobnost, že regiony zvolí nejlepší kombinaci 
cílů pro řešení jejich problémů.

Pozměňovací návrh 179
Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(b) alespoň 80 % celkové výše přidělených 
prostředků z ERDF na úrovni operačních 
programů bude vyčleněno na maximálně 
6 tematických cílů, které jsou vybrány pro 
každý program nadnárodní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle, což lze zvýšit na 5 cílů, pokud 
program zvolí prioritu v oblasti rozvoje a 
provádění strategií pro makroregiony, 
přímořské oblasti nebo horská pásma;

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle, což lze zvýšit na 5 cílů, pokud 
program zvolí prioritu v oblasti rozvoje a 
provádění strategií pro makroregiony, 
přímořské oblasti nebo horská pásma;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle, což lze zvýšit na 5 cílů, pokud 
program zvolí prioritu v oblasti rozvoje a 
provádění strategií pro makroregiony, 
přímořské oblasti nebo horská pásma;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
László Surján

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle;

(b) pro každý program nadnárodní 
spolupráce jsou vybrány až 4 tematické 
cíle s  integrovaným přístupem k 
územnímu rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pro programy meziregionální 
spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. a) lze 
vybrat všechny tematické cíle.

(c) pro programy meziregionální 
spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. a) lze 
vybrat až 2  tematické cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR 
přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů: 

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR investice 
do vybavení, zařízení, infrastruktury a 
přeshraničního sdílení lidských zdrojů v 
rámci různých investičních priorit i tyto 
investiční priority v rámci tematických 
cílů: 

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu jednoznačnosti je nutné výslovně uvést, že EFRR může podporovat investice do 
přeshraniční infrastruktury, a nejen investice do „sdílení“ přeshraniční infrastruktury.

Pozměňovací návrh 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR], mohou programy 
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přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů:

v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
rovněž podporovat přeshraniční sdílení 
lidských zdrojů, zařízení a infrastruktur 
v rámci různých investičních priorit i tyto 
investiční priority v rámci tematických 
cílů:

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na seznam cílů považujeme za důležité objasnit, že toto jsou jediné možnosti výdajů 
v rámci cíle evropské územní spolupráce a že platí pro tento cíl, nikoli v rámci celého EFRR.

Pozměňovací návrh 187
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] podpoří EFRR
přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů:

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR], mohou programy 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
rovněž podporovat přeshraniční sdílení 
lidských zdrojů, zařízení a infrastruktur 
v rámci různých investičních priorit i tyto 
investiční priority v rámci tematických 
cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 

Vedle investičních priorit uvedených v 
článku 5 nařízení (EU) č. […]/2012 
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[nařízení o EFRR] podpoří EFRR 
přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit i tyto investiční priority 
v rámci tematických cílů:

[nařízení o EFRR] podpoří EFRR 
přeshraniční sdílení lidských zdrojů, 
zařízení a infrastruktur v rámci různých 
investičních priorit, včetně oblasti kultury 
a cestovního ruchu, a tyto investiční 
priority v rámci tematických cílů:

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil), 

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
společných místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil),

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility pracovníků 
za spravedlivých podmínek, poskytování 
informací a poradenství mobilním 
zaměstnavatelům, pracovníkům a 
uchazečům o zaměstnání, přeshraniční 
sledování trhu práce a rozvoj 
kvalifikované pracovní síly s cílem řešit 



PE490.976v01-00 86/165 AM\903764CS.doc

CS

nedostatky na regionálním a místním trhu 
práce a společné místní iniciativy na 
podporu zaměstnanosti ; společné 
iniciativy pro boj s nezaměstnaností 
mladých lidí, včetně iniciativ pro systémy 
odborné přípravy a vzdělávání, a pro 
pomoc při přechodu z procesu vzdělávání 
a odborné přípravy do zaměstnání,
(v rámci tematického cíle podpory 
zaměstnanosti a mobility pracovních sil);

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, vhodných 
poradenských služeb pro příslušné 
dojíždějící osoby, společných místních 
iniciativ na podporu zaměstnanosti a 
společného odborného vzdělávání (v rámci 
tematického cíle podpory zaměstnanosti a 
mobility pracovních sil),

Or. de

Odůvodnění

Přeshraniční mobilitě brání nedostatek vhodných informací o podmínkách v sousedních 
zemích, které nespadají do působení jiných poradních orgánů, jako jsou pracovní agentury. 
Je nutné odpovídajícím způsobem upravit seznam ukazatelů v příloze.

Pozměňovací návrh 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

(i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční dopravní 
infrastruktury a mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil),

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

i) integraci přeshraničních trhů práce, 
včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání, která povzbudí rozvoj 
cestovního ruchu a kultury 
prostřednictvím vytváření společných  
přeshraničních nabídek v této oblasti (v 
rámci tematického cíle podpory 
zaměstnanosti a mobility pracovních sil);

Or. es

Pozměňovací návrh 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod a – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) integraci přeshraničních trhů práce, (i) integraci přeshraničních trhů práce, 
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včetně přeshraniční mobility, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

která zohlední specifické rysy místních a 
regionálních trhů, včetně přeshraniční 
mobility a dostupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, společných 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a společného odborného 
vzdělávání (v rámci tematického cíle 
podpory zaměstnanosti a mobility 
pracovních sil);

Or. en

Odůvodnění

Programy EU musí zavést opatření, jejichž plánovaným cílem je snížit chudobu a omezit 
nerovnosti.

Pozměňovací návrh 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) investice do infrastruktury na místní 
úrovni, do sdíleného vybavení a do 
nehmotné infrastruktury nadnárodních 
výzkumných projektů, které podpoří 
energetické sítě, jako například 
inteligentní sítě, s cílem co nejlépe využít 
energetické zdroje a výrazně povzbudit 
hospodářský a operační růst v oblasti 
působnosti programu (v rámci 
tematického cíle upevnění výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací);

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i a) podporu správy kulturního dědictví a 
cestovního ruchu (v rámci tematického 
cíle podpora konkurenceschopnější a 
ekologičtější ekonomiky méně náročné na 
zdroje);

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i a) podporu lepšího přístupu ke 
společným přeshraničním službám, které 
mají vysokou kvalitu, slouží obecným 
hospodářským zájmům a jsou dostupné 
všem, a to zajištěním spolupráce 
poskytovatelů služeb (v rámci tematického 
cíle podpory sociálního začlenění a boje 
proti chudobě);

Or. en

Pozměňovací návrh 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i b) podporu námořních tras (námořní 
dálnice a námořní kabotáž);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 199
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i b) podporu přeshraniční mobility, 
pomocí snadnějšího přístupu k hromadné 
dopravě, lepších spojení veřejné dopravy 
na vnějších hranicích, investic do 
přeshraničních spojení, rozvíjení 
sladěných jízdních řádů a sazeb a nových 
dopravních spojení (v rámci tematického 
cíle podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách);

Or. en

Pozměňovací návrh 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. a) – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i c) podporu regionálních přeshraničních 
kultur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě),  

ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí, sociálního 
začlenění, kulturních výměn, kultury, 
obhajování práv menšin a jejich 
přeshraniční začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);  

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
László Surján

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu mírového soužití různých 
společenství v pohraničních oblastech, 
sociálního začlenění (v rámci tematického 
cíle podpory sociálního začlenění a boje 
proti chudobě),

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);

ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění; podpora 
spolupráce mezi službami pohotovostní 
zdravotní péče skrze co nejširší využití 
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prostředků  přeshraničních regionů; (v 
rámci tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění, zejména zranitelných skupin 
obyvatel, a boje proti chudobě),

Or. en

Odůvodnění

Programy EU zavést opatření, která sníží chudobu ve venkovských oblastech, chudobu 
zranitelných skupin a nerovnosti mezi městskými a venkovskými oblastmi.

Pozměňovací návrh 205
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);

(ii) přeshraniční podporu rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí, důstojných 
pracovních podmínek a boje proti 
přeshraniční diskriminaci a přeshraniční 
podporu sociálního začlenění (v rámci 
tematického cíle podpory sociálního 
začlenění a boje proti chudobě);



AM\903764CS.doc 93/165 PE490.976v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy (v 
rámci tematického cíle investic do 
dovedností, vzdělávání a celoživotního 
učení);

(iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy 
(v rámci tematického cíle investic do 
dovedností, vzdělávání a celoživotního 
učení), včetně oblasti kultury a cestovního 
ruchu,

Or. de

Odůvodnění

Kultura a cestovní ruch jsou stále významnými těžišti, které lze v pohraničních regionech 
využít v praxi. Je nutné odpovídajícím způsobem upravit seznam ukazatelů v příloze.

Pozměňovací návrh 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy (v 
rámci tematického cíle investic do 
dovedností, vzdělávání a celoživotního 
učení);

iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání, učení a odborné 
přípravy (v rámci tematického cíle investic 
do dovedností, vzdělávání a celoživotního 
učení),

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy (v 
rámci tematického cíle investic do 
dovedností, vzdělávání a celoživotního 
učení);

(iii) vypracování a naplňování společných 
programů vzdělávání a odborné přípravy a 
společné iniciativy, které zajistí inkluzivní 
školní klima a omezí předčasné 
ukončování školní docházky (v rámci 
tematického cíle investic do dovedností, 
vzdělávání a celoživotního učení);

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi (v 
rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy);

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
různorodé spolupráce mezi občany a 
institucemi, včetně nezbytné 
infrastruktury (v rámci tematického cíle 
zvyšování institucionální kapacity a účinné 
veřejné správy),

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi (v 
rámci tematického cíle zvyšování 

iv) podporu právní a správní spolupráce a 
různých forem spolupráce mezi občany a 
institucemi, včetně kýžené infrastruktury



AM\903764CS.doc 95/165 PE490.976v01-00

CS

institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy); 

(v rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy), 

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi (v 
rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy); 

iv) podporu právní a správní spolupráce a 
různých forem spolupráce mezi občany a 
institucemi, včetně kýžené infrastruktury
(v rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy), 

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi (v 
rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy);

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi, 
úlohy regionálních a místních orgánů, 
posílení občanského a sociálního dialogu, 
zajištění lepšího přístupu k informacím a 
účasti na politickém rozhodování (v rámci 
tematického cíle zvyšování institucionální 
kapacity a účinné veřejné správy);

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi (v 
rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy);

(iv) podporu právní a správní spolupráce a 
spolupráce mezi občany a institucemi, 
včetně nezbytné infrastruktury (v rámci 
tematického cíle zvyšování institucionální 
kapacity a účinné veřejné správy),

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv a) investice do infrastruktury na 
podporu hospodářského a funkčního 
rozvoje přeshraničních regionů

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) spolupráci mezi podniky, především 
mezi malými a středními podniky, která 
podpoří udržitelný rozvoj těchto podniků 
skrze hospodářskou, obchodní nebo 
technologickou spolupráci, mobilitu či 
výměnu, a vznik středisek podniků, 
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klastrů a sítí (v rámci tematického cíle 
posilování konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků)

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iva) investice do regionálních 
přeshraničních rozvodných sítí pro účinné 
dodávky energie, včetně pohraničních 
regionů

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) investice do zavádění přeshraničních 
dopravních spojů a zvyšování jejich 
kvality, propojování pohraničních regionů 
pomocí těchto spojů, rozvíjení 
přeshraničních vazeb a vytváření systémů 
přeshraniční veřejné dopravy (v rámci 
tematického cíle podpora udržitelné 
dopravy a odstranění překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách),

Or. fr
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Pozměňovací návrh 218
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) investice do zdravotní a sociální 
infrastruktury a do systémů spolupráce 
pohotovostních služeb, které přispějí k 
efektivnímu využití zdrojů v 
přeshraničních regionech (v rámci 
tematického cíle podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě).

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) podpora a zvyšování kvality dopravy 
a spojení mezi přeshraničními regiony; 
zavedení přeshraničních systémů veřejné 
dopravy (v rámci tematického cíle 
podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
infrastrukturách dopravních sítí);

Or. es

Pozměňovací návrh 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv a) prosazování místní a regionální 
spolupráce a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru s cílem rozvíjet 
cestovní ruch pro posílení místní kultury a 
tradic společenství na obou stranách 
hranic.

Or. en

Odůvodnění

Cestovní ruch patří k nejvýznamnějším odvětvím evropského hospodářství a je důležité 
podporovat přeshraniční spolupráci, které jej ve větší míře rozvine.

Pozměňovací návrh 221
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. utváření a propagaci činností v oblasti 
cestovního ruchu v souladu s rozvojem 
příslušných oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv-A) podporu investic do vytváření, 
rozvíjení a zdokonalování přeshraniční a 
nadnárodní dopravy; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 223
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv a) omezování rozdílů v oblasti inovací 
mezi regiony Unie propojením 
vznikajících středisek excelence v méně 
rozvinutých regionech s jejich
pokročilými protějšky z Unie a 
upevňováním cesty k excelenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) investice do zavádění přeshraničních 
dopravních spojů a zvyšování jejich 
kvality, propojování pohraničních regionů 
pomocí těchto spojů, rozvíjení 
přeshraničních vazeb a vytváření systémů 
přeshraniční veřejné dopravy (v rámci 
tematického cíle podpora udržitelné 
dopravy a odstranění překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách),

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv b) u veškerých přeshraničních 
programů mezi Severním Irskem a 
pohraničními okresy Irska na podporu 
míru a usmíření opatření, která podpoří 
soudržnost mezi společenstvími a přispěje 
k upevnění sociální a hospodářské 
stability v dotčených regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ivb) investice do zavádění přeshraničních 
dopravních spojů a do zlepšení 
přeshraničních systémů místní veřejné 
dopravy.

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv b) rozvoj cestovního ruchu a cestování 
coby významných zdrojů pracovních míst 
v pohraničních regionech pomocí investic 
do veřejné infrastruktury a poskytováním 
veřejných turistických a kulturních služeb 
(v rámci tematického cíle podpora 
zaměstnanosti a podpora mobility 
pracovních sil),
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Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv b) vypracování a provádění 
makroregionálních strategií a strategií 
pro přímořské oblasti (v rámci všech 
tematických cílů).

Or. fr

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce může v dotčených regionech rovněž přispět k vypracování a 
provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv b) rozvoj systémů přeshraniční výměny 
informací (v rámci tematického cíle 
zlepšení využití, kvality a dostupnosti  
informačních a komunikačních 
technologií).

Or. es

Pozměňovací návrh 230
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv-B) Včetně nezbytné infrastruktury.

Or. pt

Pozměňovací návrh 231
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv b) rozvoj cestovního ruchu a cestování 
coby významných zdrojů pracovních míst 
v pohraničních regionech pomocí investic 
do veřejné infrastruktury a poskytováním 
veřejných turistických a kulturních služeb 
(v rámci tematického cíle podpora 
zaměstnanosti a podpora mobility 
pracovních sil),

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ivc) investice do systémů spolupráce 
pohotovostních služeb

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Fiorello Provera
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv c) investice do zdravotní a sociální 
infrastruktury a do systémů spolupráce 
pohotovostních služeb, které přispějí k 
efektivnímu využití zdrojů v 
přeshraničních regionech (v rámci 
tematického cíle podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě).

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv c) investice do zdravotní a sociální 
infrastruktury a do systémů spolupráce 
pohotovostních služeb, které přispějí k 
efektivnímu využití zdrojů v 
přeshraničních regionech (v rámci 
tematického cíle podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě).

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv c) investice do zdravotní a sociální 
infrastruktury a do systémů spolupráce 
pohotovostních služeb, které přispějí k 
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efektivnímu využití zdrojů v 
přeshraničních regionech (v rámci 
tematického cíle podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě).

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ivd) investice do vytvoření systémů pro 
přeshraniční výměnu informací v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií.

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv d) investice do vytvoření systémů pro 
přeshraniční výměnu informací (v rámci 
tematického cíle zlepšení dostupnosti, 
využití a kvality informačních 
a komunikačních technologií),

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Niccolò Rinaldi
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod iv d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv d) investice do vytvoření systémů pro 
přeshraniční výměnu informací (v rámci 
tematického cíle zlepšení dostupnosti, 
využití a kvality informačních 
a komunikačních technologií),

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj 
a provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce:
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Or. it

Pozměňovací návrh 241
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní a přeshraniční 
spolupráce: rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti nebo 
horská pásma

Or. fr

Odůvodnění

Spojení s makroregionálními strategiemi by se nemělo týkat pouze nadnárodní spolupráce, 
ale mělo by zahrnout i přeshraniční spolupráci. Vypracování makroregionálních strategií by 
mohlo zlepšit doplňkovost určitého nadnárodního programu a několika přeshraničních 
programů.

Pozměňovací návrh 242
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní a přeshraniční 
spolupráce: rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti nebo 
horská pásma

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní a přeshraniční 
spolupráce: rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti nebo 
horská pásma

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní a přeshraniční 
spolupráce: rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti nebo 
horská pásma

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci všech 
tematických cílů).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění: strategií pro makroregiony; 
přeshraničních regionálních strategií, 
jako jsou euroregiony, nejsou-li zahrnuty 
do přeshraničních programů a námořních 
strategií (v rámci tematického cíle 
zvyšování institucionální kapacity a účinné 
veřejné správy).

Or. es

Pozměňovací návrh 247
László Surján

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj 
a provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti (v rámci tematického cíle 
zvyšování institucionální kapacity a účinné 
veřejné správy).

(b) v rámci nadnárodní spolupráce:

(i) rozvoj a provádění nadnárodních 
programů, včetně: strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti (v rámci 
tematického cíle zvyšování institucionální 
kapacity a účinné veřejné správy).

(ii) rozvoj a provádění programů, které 
jsou zaměřeny na řešení nadnárodních 
problémů, na nichž má EU zájem, jako je: 
demografie, snižování chudoby nebo 
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sociální začlenění romské populace.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti (v rámci tematického cíle 
zvyšování institucionální kapacity a účinné 
veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti a opatření zaměřených 
na územní soudržnost nadnárodních 
oblastí (v rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity nadnárodních 
systémů spolupráce a účinné veřejné 
správy).

Or. pl

Pozměňovací návrh 249
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony a 
přímořské oblasti (v rámci tematického cíle 
zvyšování institucionální kapacity a účinné 
veřejné správy).

b) v rámci nadnárodní spolupráce: rozvoj a 
provádění strategií pro makroregiony 
a přímořské oblasti (v rámci tematického 
cíle zvyšování institucionální kapacity 
a účinné veřejné správy cílených  zásahů 
do odvětví cestovního ruchu).

Or. it
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Pozměňovací návrh 250
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b) – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rozvoj a provádění strategií pro 
makroregiony a přímořské oblasti 
(v rámci tematického cíle zvyšování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy);

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b) – bod i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) rozvoj schopností regionálních a 
místních správ vypořádat se s důsledky 
demografických změn a přesunů 
aktivního obyvatelstva v různých sociálně 
ekonomických podmínkách (v rámci 
tematického cíle posilování institucionální 
kapacity a účinné veřejné správy);

Or. it

Odůvodnění

Pro místní orgány je důležité vypořádat se s problémy spojenými s demografickými změnami, 
což úzce souvisí s odstraněním konkurenčních překážek v evropských regionech.

Pozměňovací návrh 252
Salvatore Caronna
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b) – bod i i i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporu politiky udržitelné městské 
mobility vytvářením inovativních, 
ověřitelných a přenosných opatření (v 
rámci tematického cíle podpora udržitelné 
dopravy a odstraňování překážek v 
klíčových síťových infrastrukturách);

Or. it

Odůvodnění

Spolupráce pomáhá zhodnotit zkušenosti získané díky jiným nástrojům s přidanou hodnotou 
v rámci jednoho rozměru sítě. Politiky městské mobility jsou klíčovým námětem 
pro nadnárodní rozměr územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 253
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b) – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podporu a zlepšování rozsáhlého 
využití informačních a komunikačních 
technologií ve venkovských, pobřežních a 
okrajových společenstvích (v rámci 
tematického cíle zlepšení dostupnosti, 
využití a kvality informačních 
a komunikačních technologií).

Or. it

Odůvodnění

Venkovské oblasti a oblasti, jimž hrozí marginalizace, mohou nalézt nový smysl díky lepšímu 
využívání informačních a komunikačních technologií, čehož lze dosáhnout lepší 
infrastrukturou a rovněž zaměřením na kulturní a organizační faktory, které mohou mít 
zřetelný význam pro opatřeních v oblasti územní spolupráce.
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Pozměňovací návrh 254
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) spolupráce mezi podniky, zejména 
mezi malými a středními podniky a 
zastupujících organizací na podporu 
různých forem hospodářské, obchodní a 
technologické spolupráce prostřednictvím 
mobility či výměn v souladu s cíli 
uvedenými v článku 5 nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o EFRR]

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přeshraničních programů mezi 
Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability 
v dotčených regionech, zejména 
opatřeními na podporu soudržnosti 
dotčených komunit.

Or. en

Odůvodnění

V případě přeshraničních programů mezi Severním Irskem a pohraničními hrabstvími Irska 
na podporu míru a usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře sociální a hospodářské stability 
v dotčených regionech, zejména opatřeními na podporu soudržnosti dotčených komunit.
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Pozměňovací návrh 256
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přeshraničních programů mezi 
Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření přispívá EFRR rovněž k podpoře 
sociální a hospodářské stability 
v dotčených regionech, zejména 
opatřeními na podporu soudržnosti 
dotčených komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program spolupráce sestává z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a 
odpovídá tematickému cíli a zahrnuje 
jednu nebo několik investičních priorit 
dotčeného tematického cíle v souladu s 
články 5 a 6 tohoto nařízení.

1. Program spolupráce sestává z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a 
odpovídá tematickému cíli a zahrnuje 
jednu nebo několik investičních priorit 
dotčeného tematického cíle v souladu s 
články 5 a 6 tohoto nařízení. Je-li to nutné 
ke zvýšení působnosti a efektivity pomocí 
tematicky uceleného a integrovaného 
přístupu, může prioritní osa pro různé 
tematické cíle obsahovat jednu či více 
doplňkových investičních priorit.

Or. de

Odůvodnění

Kombinace různých investičních priorit umožňují předcházet podobnostem a překrývání 
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tematických cílů a značně posilují tematické zaměření, ani by současně omezily příležitosti k 
tematické spolupráci. To také umožňuje efektivnější hodnocení relevantních 
charakteristických znaků programu.

Pozměňovací návrh 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) společné a specifické ukazatele výstupů 
a výsledků, případně spolu se základní 
hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou, v 
souladu s pravidly pro daný fond;

ii) společné a specifické ukazatele výstupů 
a výsledků, případně spolu se základní 
hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou, v 
souladu s článkem 15;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) určení prioritních strukturálních 
projektů, především těch, které jsou 
zahrnuty do rámcových 
makroregionálních strategií a do strategií 
pro přímořské oblasti nebo horská pásma.

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b) – bod iv a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) určení prioritních strukturálních 
projektů, především těch, které jsou 
zahrnuty do rámcových 
makroregionálních strategií a do strategií 
pro přímořské oblasti nebo horská pásma.

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b) – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) určení prioritních strukturálních 
projektů, především těch, které jsou 
zahrnuty do rámcových 
makroregionálních strategií a do strategií 
pro přímořské oblasti nebo horská pásma.

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) mechanismus zajišťující koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, EMFF a dalšími 
nástroji financování Unie a jednotlivých 
států a Evropské investiční banky (EIB);

(i) mechanismus zajišťující koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, nástrojem CEF, 
EMFF a dalšími nástroji financování Unie 
a jednotlivých států a Evropské investiční 
banky (EIB);

Or. de
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Pozměňovací návrh 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

(ii) plánovaný integrovaný přístup 
k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních];

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]; 

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, horských, pobřežních oblastí 
a oblastí se zvláštními územními rysy, 
zejména prováděcí ustanovení k článkům 
28 a 29 nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii



PE490.976v01-00 118/165 AM\903764CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních];

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy (horské a 
ostrovní oblasti), zejména prováděcí 
ustanovení k článkům 28 a 29 nařízení 
(EU) č. / 2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 266
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]; 

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy (horské a 
ostrovní oblasti), zejména prováděcí 
ustanovení k článkům 28 a 29 nařízení 
(EU) č. / 2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
předměstských, venkovských, pobřežních 
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se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních];

oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy, zejména prováděcí ustanovení k 
článkům 28 a 29 nařízení (EU) č. / 2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

Or. es

Pozměňovací návrh 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních];

(ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, jako jsou 
oblasti znevýhodněné zeměpisnými, 
demografickými nebo přírodními 
podmínkami, zejména prováděcí 
ustanovení k článkům 28 a 29 nařízení 
(EU) č. / 2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]; 

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, jako jsou 
oblasti znevýhodněné přírodními, 
zeměpisnými a demografickými 
podmínkami, zejména prováděcí 
ustanovení k článkům 28 a 29 nařízení 
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(EU) č. / 2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) –bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) v případě potřeby seznam měst, kde 
budou přijata integrovaná opatření k 
udržitelnému rozvoji měst; předběžný 
roční příspěvek podpory z EFOR na tato 
opatření, včetně zdrojů přidělených 
městům na řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. /2012 [EFRR];

iii) v případě potřeby orientační seznam 
měst a funkčních oblastí, kde budou 
přijata integrovaná opatření k udržitelnému 
rozvoji měst; předběžný roční příspěvek 
podpory z EFOR na tato opatření, včetně 
zdrojů přidělených městům na řízení podle 
čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. /2012 
[EFRR];

Or. es

Pozměňovací návrh 271
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) - bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) stanovení oblastí, v nichž se bude 
provádět místní rozvoj se zapojením 
místních komunit;

iv) stanovení oblastí, v nichž se bude 
provádět místní rozvoj se zapojením 
místních komunit, zejména v oblastech se 
zvláštními územními rysy (horské a 
ostrovní oblasti);

Or. fr

Pozměňovací návrh 272
Niccolò Rinaldi
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) - bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) stanovení oblastí, v nichž se bude 
provádět místní rozvoj se zapojením 
místních komunit;

iv) stanovení oblastí, v nichž se bude 
provádět místní rozvoj se zapojením 
místních komunit, zejména v oblastech se 
zvláštními územními rysy (horské a 
ostrovní oblasti);

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(v) případně přínos plánovaných zásahů 
pro makroregionální strategie a strategie 
pro přímořské oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) u příslušných programů příspěvku 
plánovaných zásahů k naplňování 
makroregionálních strategií a strategií pro 
přímořské oblasti; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 275
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) příspěvku plánovaných zásahů k 
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti nebo horská 
pásma; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) příspěvku plánovaných zásahů k 
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti nebo horská 
pásma; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) příspěvku plánovaných zásahů k 
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti nebo horská 
pásma; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 278
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) příspěvku plánovaných zásahů k 
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti nebo horská 
pásma; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(v) případně přínos plánovaných zásahů 
pro makroregionální strategie a strategie 
pro přímořské oblasti;

(v) případně přínos plánovaných zásahů 
pro makroregionální strategie a strategie 
pro přímořské oblasti a opatření 
zaměřených na územní soudržnost 
nadnárodních oblastí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(va) případně strategie pro přeshraniční 
infrastrukturu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c) – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) prioritní strukturální projekty určené 
v rámci makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) plánovaného využití technické podpory, 
včetně kroků vedoucích k posílení správní 
kapacity úřadů a příjemců, příslušných 
informací uvedených v odst. 2 písm. b) pro 
dotčené prioritní osy;

(i) plánovaného využití technické podpory, 
včetně kroků vedoucích k posílení správní 
kapacity úřadů a příjemců, sociálních 
partnerů, nevládních organizací a dalších 
zúčastněných stran, a příslušných 
informací uvedených v odst. 2 písm. b) pro 
dotčené prioritní osy;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení správní zátěže pro příjemce a 
kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle; 

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení správní zátěže pro příjemce a 
kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 285
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení správní zátěže pro příjemce a 
kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle; 

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) posouzení správní zátěže pro příjemce 
a kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle;

(ii) posouzení správní zátěže pro příjemce 
a řídící orgány a kroky plánované k jejímu 
snížení za současného dodržení cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) posouzení správní zátěže pro příjemce 
a kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle;

(ii) posouzení správní zátěže pro příjemce
a řídící orgány a kroky plánované k jejímu 
snížení za současného dodržení cíle;

Or. de

Odůvodnění

Snížení správní zátěže by mělo být především ve prospěch příjemců, mimo to však i ve 
prospěch řídících orgánů.

Pozměňovací návrh 288
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení správní zátěže pro příjemce a 
kroky plánované k jejímu snížení za 
současného dodržení cíle; 

vypouští se

Or. fr



AM\903764CS.doc 127/165 PE490.976v01-00

CS

Odůvodnění

Výpočet správních nákladů na úrovni programování by proces významně administrativně 
zatížil.

Pozměňovací návrh 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e) – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) plánované využití programů CEF, 
EFRR a TEN-T, jejich kombinací a 
finančních prostředků;

Or. de

Pozměňovací návrh 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f) – bod. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tabulka, jež pro celé programové 
období, každý program spolupráce 
a každou prioritní osu uvádí výši 
celkového finančního příspěvku podpory 
z EFRR a spolufinancování jednotlivých 
států. Sestává-li vnitrostátní 
spolufinancování z veřejného a 
soukromého spolufinancování, uvede se v 
tabulce předběžné rozdělení mezi veřejnou 
a soukromou složkou. Pro informaci se v ní 
uvede předpokládaná účast EIB; 

ii) tabulka, jež pro celé programové období 
a  každý program spolupráce uvádí výši 
celkového finančního příspěvku podpory 
z EFRR a spolufinancování jednotlivých 
států. Obsahuje orientační rozdělení mezi 
prioritními osami. Sestává-li vnitrostátní 
spolufinancování z veřejného a 
soukromého spolufinancování, uvede se v 
tabulce předběžné rozdělení mezi veřejnou 
a soukromou složkou. Pro informaci se v ní 
uvede jakýkoli příspěvek ze třetích zemí, 
které se na programu podílí, a 
předpokládaná účast EIB; 

Or. fr
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Odůvodnění

Musí být možné přizpůsobit operační program makroekonomickým změnám, aniž by přitom
bylo nutné program při každém převodu prostředků mezi prioritní osami v plné míře 
přezkoumat. Mimo to je to logické požádat třetí země, které se na programu podílí, aby 
výslovně uvedly své finanční příspěvky kvůli celkovému přehledu dostupných prostředků.

Pozměňovací návrh 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g) – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) stanovení akreditačního subjektu, 
řídícího orgánu a auditního orgánu;

i) stanovení řídícího orgánu a auditního 
orgánu;

Or. es

Pozměňovací návrh 292
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g) – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) stanovení akreditačního subjektu, 
řídícího orgánu a auditního orgánu;

(1) stanovení akreditačního subjektu, 
řídícího orgánu a auditního orgánu; není-li 
řídícím orgánem ESÚS, předloží se 
výsledek auditu a stručné  odůvodnění v 
souladu s článkem 21;

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g) – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) stanovení akreditačního subjektu, 
řídícího orgánu a auditního orgánu; 

i) stanovení akreditačního subjektu, 
řídícího orgánu, auditního orgánu a 
případně certifikačního orgánu;

Or. fr

Odůvodnění

Souvisí s možností flexibility při jmenování certifikačního orgánu (článek 22). Tento orgán by 
mohl poskytnout odborné znalosti a pomoci s řádnou správou. Pokud nepřinese zjednodušení, 
bude vypuštěno.

Pozměňovací návrh 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – první pododstavec – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) popis konkrétních kroků, jež ve výběru 
operací zohledňují požadavky na ochranu 
životního prostředí, účinnost zdrojů, 
zmírnění klimatické změny a adaptaci na 
ni, předcházení rizikům a jejich řízení;

(i) případně popis konkrétních kroků, jež 
ve výběru operací zohledňují požadavky na 
ochranu životního prostředí, účinnost 
zdrojů, zmírnění klimatické změny a 
adaptaci na ni, předcházení rizikům a jejich 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – první pododstavec – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) popis konkrétních kroků, jež během 
přípravy, vytváření a provádění programu 
spolupráce podporují rovné příležitosti a 
předcházejí diskriminaci na základě 

(ii) případně popis konkrétních kroků, jež 
během přípravy, vytváření a provádění 
programu spolupráce podporují rovné 
příležitosti a předcházejí diskriminaci na 
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pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo víry, postižení, věku 
nebo sexuální orientace, a to zejména 
pokud jde o přístup k finančním 
prostředkům, přičemž se zohlední rovněž 
potřeby různých cílových skupin 
ohrožených diskriminací, a zejména popis 
požadavků zajišťujících přístup k 
finančním prostředkům pro osoby s 
postižením;

základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženství nebo víry, postižení, 
věku nebo sexuální orientace, a to zejména 
pokud jde o přístup k finančním 
prostředkům, přičemž se zohlední rovněž 
potřeby různých cílových skupin 
ohrožených diskriminací, a zejména popis 
požadavků zajišťujících přístup k 
finančním prostředkům pro osoby s 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – první pododstavec – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) popis svého přínosu k podpoře 
rovnosti žen a mužů a případně ustanovení 
zajišťující, že bude genderové hledisko 
zahrnuto na úrovni programu i provádění.

(iii) popis svého přínosu k podpoře 
rovnosti žen a mužů a případně ustanovení 
zajišťující, že bude genderové hledisko 
zahrnuto na úrovni programu i provádění 
ve všech fázích, včetně fáze návrhu, 
provádění, dohledu a hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – první pododstavec – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) popis svého přínosu k podpoře 
rovnosti žen a mužů a případně ustanovení 
zajišťující, že bude genderové hledisko 
zahrnuto na úrovni programu i provádění.

(iii) iii) případně popis svého přínosu k 
podpoře rovnosti žen a mužů a případně
ustanovení zajišťující, že bude genderové 
hledisko zahrnuto na úrovni programu i 
provádění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – první pododstavec – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) popis opatření, jejichž cílem je 
zlepšit  přeshraniční infrastrukturu;

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předloží stanovisko 
vnitrostátních subjektů, jež se zabývají 
rovností žen a mužů, k opatřením 
stanoveným v bodech i) a iii) společně s 
návrhem programu spolupráce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předloží stanovisko 
vnitrostátních subjektů, jež se zabývají 
rovností žen a mužů, k opatřením 

vypouští se
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stanoveným v bodech i) a iii) společně s
návrhem programu spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li se zjednodušit provádění, je tato žádost nepřiměřená z hlediska evropské územní 
spolupráce a nese s sebou riziko, že se programování zpozdí.

Pozměňovací návrh 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce.

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce a případně závazek 
třetích zemí nebo území k finančnímu 
příspěvku.

Or. es

Pozměňovací návrh 302
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
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zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce.

zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce a případně závazek 
třetích zemí nebo území k finančnímu 
příspěvku.

Or. es

Odůvodnění

Většina sousedních zemí v rámci operačního programu získá finanční prostředky z ERF a na 
Evropskou územní spolupráci nijak nepřispívá. V důsledku toho musí operační programy 
spolupracovat se třetími zeměmi, ačkoli je tato možnost výrazně omezená, jelikož třetí země 
nemohou získat dodatečné prostředky a nemají žádné ekonomické pobídky. Zdá se 
nepřiměřené žádat tyto třetí země o potvrzení souhlasu, neboť to zkomplikuje provádění a 
řízení programů.

Pozměňovací návrh 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce.

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území, které jsou přizvány 
k účasti na programech spolupráce, před 
předložením programu spolupráce Komisi 
písemně potvrdí svůj souhlas s jeho 
obsahem. Tento souhlas také obsahuje 
závazek všech zúčastněných členských 
států, a pokud možno třetích zemí nebo 
území, poskytnout spolufinancování 
potřebné k naplnění programu spolupráce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zpracují programy 
spolupráce podle vzoru přijatého Komisí.

6. Zúčastněné členské státy a třetí země 
nebo území, které jsou přizvány k účasti 
na programech spolupráce zpracují 
programy spolupráce podle vzoru přijatého 
Komisí. Odchylně od odstavce 5 musí 
členský stát, pokud programy spolupráce 
zahrnují  nejvzdálenější regiony a třetí 
země, před odesláním programů Komisi 
konzultovat se třetí zeměmi. V tom případě 
se dohoda o obsahu programů spolupráce 
a možné příspěvky třetích zemí mohou 
zařadit do zápisu z konzultací se 
schválenými třetími zeměmi nebo na 
základě rozhodnutí orgánů regionální 
spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Programy spolupráce zahrnující nejvzdálenější regiony  jsou složité a rozmanité (přičemž 
zapojenými zeměmi jsou většinou země AKT), a proto je třeba zmírnit povinnost, že program 
spolupráce lze podat až po obdržení písemné dohody zúčastněných třetích zemí o obsahu 
programu. Tato povinnost s sebou nese nebezpečí zablokování postupu v důsledku 
opakovaných geopolitických konfliktů, které nijak nesouvisí s cíli územní spolupráce.

Pozměňovací návrh 305
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li společný akční plán uvedený v čl. 93 
odst. 1 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] uskutečňován 
v rámci povinností ESÚS jakožto příjemce, 
mohou se zaměstnanci společného 
sekretariátu programu spolupráce a členové 
shromáždění ESÚS stát členy řídícího 
výboru uvedeného v čl. 97 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Členové shromáždění 

Je-li společný akční plán uvedený v čl. 93 
odst. 1 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] uskutečňován 
v rámci povinností ESÚS či jiného 
právního subjektu zřízeného podle zákonů 
jedné ze zúčastněných zemí jakožto 
příjemce, mohou se zaměstnanci 
společného sekretariátu programu 
spolupráce a členové shromáždění ESÚS 
stát členy řídícího výboru uvedeného v čl. 



AM\903764CS.doc 135/165 PE490.976v01-00

CS

ESÚS netvoří v uvedeném řídícím výboru 
většinu.

97 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Členové shromáždění ESÚS netvoří 
v uvedeném řídícím výboru většinu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 306
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podle článku 28 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] může být naplněn v rámci 
programů přeshraniční spolupráce za 
předpokladu, že skupina pro místní rozvoj 
je složena ze zástupců alespoň dvou zemí, 
z nichž jedna je členským státem.

Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit podle článku 28 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] může být naplněn v rámci 
programů přeshraniční spolupráce za 
předpokladu, že skupina pro místní rozvoj 
je složena z místních zástupců alespoň 
dvou zemí, z nichž jedna je členským 
státem.

Or. it

Pozměňovací návrh 307
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy spolupráce, 
zprostředkujícím subjektem pověřeným 
řízením a prováděním integrovaných 
územních investic uvedených v čl. 99 odst. 
3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] je ESÚS nebo 
jiný právní subjekt zřízený podle zákonů 
jedné ze zúčastněných zemí za 
předpokladu, že je tvořen orgány veřejné

Pokud jde o programy spolupráce, 
zprostředkujícím subjektem pověřeným 
řízením a prováděním integrovaných 
územních investic uvedených v čl. 99 odst. 
3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] je ESÚS nebo 
jiný právní subjekt zřízený podle zákonů 
jedné ze zúčastněných zemí.
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moci alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 308
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy spolupráce, 
zprostředkujícím subjektem pověřeným 
řízením a prováděním integrovaných 
územních investic uvedených v čl. 99 odst. 
3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] je ESÚS nebo 
jiný právní subjekt zřízený podle zákonů 
jedné ze zúčastněných zemí za 
předpokladu, že je tvořen orgány veřejné 
moci alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Pokud jde o programy spolupráce, 
zprostředkujícím subjektem pověřeným 
řízením a prováděním integrovaných 
územních investic uvedených v čl. 99 odst. 
3 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních] může být ESÚS 
nebo jiný právní subjekt zřízený podle 
zákonů jedné ze zúčastněných zemí za
předpokladu, že je tvořen orgány veřejné 
moci alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operace v rámci programů spolupráce 
vybírá monitorovací výbor uvedený v 
článku 41 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních].

1. Operace v rámci programů spolupráce 
vybírá monitorovací výbor uvedený v 
článku 41 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] nebo 
řídící výbor, který o tom podává zprávy.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné pečlivě zvážit možnost zřízení řídícího výboru, neboť je to jediný způsob, jímž lze 



AM\903764CS.doc 137/165 PE490.976v01-00

CS

zajistit funkční strukturu pro diskuzi o regionálních a strategických tématech a projektech.

Pozměňovací návrh 310
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce zahrnují příjemce 
alespoň ze dvou zúčastněných zemí, 
přičemž přinejmenším jeden z nich je 
z členského státu. Operaci lze 
uskutečňovat v jedné zemi za předpokladu, 
že je to ve prospěch programové oblasti.

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce zahrnují příjemce 
alespoň ze dvou zúčastněných zemí. 
Operaci lze uskutečňovat v jedné zemi za 
předpokladu, že je to ve prospěch 
programové oblasti.

Or. fr

Odůvodnění

Volené regionální a místní orgány by případně měly mít možnost vzájemně spolupracovat, 
aniž by se na tom musel podílet členský stát.

Pozměňovací návrh 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedené podmínky se na tato 
opatření nevztahují, spadají-li pod rámec 
jakéhokoli přeshraničního programu mezi 
Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření uvedeného v čl. 6 druhý 
pododstavec.

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce zahrnují příjemce 
alespoň ze dvou zúčastněných zemí, 
přičemž přinejmenším jeden z nich je z 
členského státu. Operaci lze uskutečňovat 
v jedné zemi za předpokladu, že je to ve 
prospěch programové oblasti.

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce a dodatečné 
přidělené prostředků podle čl. 4 odst. 2 
zahrnují příjemce alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí, přičemž přinejmenším 
jeden z nich je z členského státu. Operaci 
lze uskutečňovat v jedné zemi za 
předpokladu, že je to ve prospěch 
programové oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 313
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce zahrnují příjemce 
alespoň ze dvou zúčastněných zemí, 
přičemž přinejmenším jeden z nich je z 
členského státu. Operaci lze uskutečňovat 
v jedné zemi za předpokladu, že je to ve
prospěch programové oblasti.

Operace vybrané v rámci přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce a dodatečné 
přidělené prostředků podle čl. 4 oddíl 2 
zahrnují příjemce alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí, přičemž přinejmenším 
jeden z nich je z členského státu. Operaci 
lze uskutečňovat v jedné zemi za 
předpokladu, že je to ve prospěch 
programové oblasti.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba sladit tématické oblasti a podmínky využití různých oblastí spolupráce. Pokud bylo 
stanoveno, že dodatečný příspěvek bude tematický zaměřen na nadnárodní spolupráci, 
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neprojevilo se to  vyrovnáním požadavků na výběr operací získaných skrze pozměňovací 
návrh.

Pozměňovací návrh 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedené podmínky se na tato 
opatření nevztahují, spadají-li pod rámec 
jakéhokoli přeshraničního programu mezi 
Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření uvedeného v čl. 6 druhý 
pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční programy pro mír a usmíření jsou v tomto regionu důležité a v tomto ohledu 
může být EU pozitivně přispět, a proto je důležité se o tom zmínit uvést hlavní části nařízení a 
rovněž v bodě odůvodnění. Přeshraniční program na podporu míru a usmíření v tomto 
regionu bude muset být dostatečně flexibilní pro podporu projektů mezi různými 
společenstvími v rámci jednoho členského státu.

Pozměňovací návrh 315
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedené podmínky se na tato 
opatření nevztahují, spadají-li pod rámec 
jakéhokoli přeshraničního programu mezi 
Severním Irskem a pohraničními 
hrabstvími Irska na podporu míru a 
usmíření uvedeného v čl. 6 druhý 
pododstavec.
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Or. en

Pozměňovací návrh 316
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace, které se týkají meziregionální 
spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a b), 
zahrnují příjemce alespoň ze tří zemí,
přičemž přinejmenším dvě jsou členskými 
státy.

Operace, které se týkají meziregionální 
spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a b), 
zahrnují příjemce alespoň ze tří zemí.

Or. fr

Odůvodnění

Volené regionální a místní orgány by případně měly mít možnost vzájemně spolupracovat, 
aniž by se na tom musel podílet členský stát.

Pozměňovací návrh 317
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace, které se týkají meziregionální 
spolupráce podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a b), 
zahrnují příjemce alespoň ze tří zemí, 
přičemž přinejmenším dvě jsou členskými 
státy.

Operace, které se týkají meziregionální a 
nadnárodní spolupráce podle čl. 2 odst. 3 
písm. a) a b), zahrnují příjemce alespoň ze 
tří zemí, přičemž přinejmenším dvě jsou 
členskými státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 318
Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 2 může ESÚS 
nebo jiný právní subjekt zřízený podle 
zákonů jedné ze zúčastněných zemí 
požádat o operaci jako jediný příjemce za 
předpokladu, že je v případě přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce tvořen orgány 
veřejné moci a subjekty alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí a v případě 
meziregionální spolupráce alespoň ze tří 
zúčastněných zemí.

3. Bez ohledu na odstavec 2 může ESÚS 
nebo jiný právní subjekt zřízený podle 
zákonů jedné ze zúčastněných zemí 
požádat o operaci pro přeshraniční 
nadnárodní a meziregionální spolupráci.

Or. pl

Pozměňovací návrh 319
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Příjemci spolupracují alespoň na třech z 
následujících způsobů operace: rozvoj, 
uskutečňování, personální obsazení a 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Příjemci spolupracují alespoň na dvou z 
následujících způsobů operace: rozvoj, 
uskutečňování, personální obsazení a 



PE490.976v01-00 142/165 AM\903764CS.doc

CS

financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Příjemci v zásadě spolupracují na 
rozvoji, uskutečňování, personálním 
obsazení a financování operací, krom 
výjimečných případů, kdy vznikla 
nepřiměřené vysoká administrativní zátěž.

Or. de

Odůvodnění

Přes veškeré vynaložené úsilí je splnění všech čtyř kritérií při provádění projektu často velmi 
obtížné. Je tedy nutné ve výjimečných případech umožnit odchylky.

Pozměňovací návrh 322
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Je-li to možné, příjemci spolupracují na 
rozvoji, uskutečňování, personálním 
obsazení a financování operací, neexistují-
li zvláštní důvody k tomu, aby tak nečinili.

Or. de

Pozměňovací návrh 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací. U programů
zahrnujících nejvzdálenější regiony a třetí 
země lze ověřit alespoň dvě z těchto 
podmínek.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci spolupráce mezi nejvzdálenější regiony a třetími zeměmi sousedícími s Unií  je 
obtížné splnit všechna kritéria pro výběr uvedená v čl. 11 odst. 4. Nejvzdálenější regiony musí 
i nadále být povinny, pomocí výjimky, splňovat pouze dva ze čtyř kritérií.

Pozměňovací návrh 324
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací.

4. Příjemci spolupracují na rozvoji, 
uskutečňování, personálním obsazení a 
financování operací. U programů 
zahrnujících regiony, na něž se vztahuje 
článek 349 Smlouvy o fungování EU, lze 
ověřit pouze dvě ze čtyř podmínek.

Or. fr

Odůvodnění

Splnit tyto čtyři podmínky je velmi obtížné kvůli specifickým podmínkám spolupráce mezi 
regiony, na něž se vztahuje článek 349 Smlouvy o fungování EU, a sousedními zeměmi. 
Navrhuje se tedy, aby tyto regiony i v rámci současného programového období splňovaly 
pouze dvě ze čtyř podmínek.
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Pozměňovací návrh 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán podá Komisi do 30. dubna 
2016 a vždy do 30. dubna každého 
následujícího roku až do roku 2022 včetně 
výroční zprávu v souladu s čl. 44 odst. 1 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Zpráva 
předložená v roce 2016 bude zahrnovat 
finanční roky 2014 a 2015 a také období 
mezi počátečním datem způsobilosti 
výdajů a 31. prosincem 2013. 

1. Řídící orgán podá Komisi do 30. června 
2016 a vždy do 30. června každého 
následujícího roku až do roku 2022 včetně 
výroční zprávu v souladu s čl. 44 odst. 1 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Zpráva 
předložená v roce 2016 bude zahrnovat 
finanční roky 2014 a 2015 a také období 
mezi počátečním datem způsobilosti 
výdajů a 31. prosincem 2013. 

Or. fr

Odůvodnění

Čtyřměsíční lhůta je příliš krátká v porovnání se šestiměsíční lhůtou stanovenou pro nynější 
období a v souvislosti s rozšířením administrativních a finančních požadavků.

Pozměňovací návrh 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) veškeré údaje by měly být případně 
rozlišeny podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pokrok při provádění opatření na 
zvýšení kapacity orgánů a příjemců 
spravovat a využívat EFRR;

(b) případně pokrok při provádění opatření 
na zvýšení kapacity orgánů a příjemců 
spravovat a využívat EFRR;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) konkrétní opatření přijatá v zájmu 
podpory rovného zacházení s ženami a 
muži a předcházení diskriminaci, včetně 
přístupu osob s postižením, a ustanovení 
prováděná s cílem zajistit zahrnutí 
genderové perspektivy do operačního 
programu a operací;

(d) případně konkrétní opatření přijatá v 
zájmu podpory rovného zacházení s 
ženami a muži a předcházení diskriminaci, 
včetně přístupu osob s postižením, a 
ustanovení prováděná s cílem zajistit 
zahrnutí genderové perspektivy do 
operačního programu a operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) konkrétní opatření přijatá v zájmu 
podpory rovného zacházení s ženami a 
muži a předcházení diskriminaci, včetně 
přístupu osob s postižením, a ustanovení 
prováděná s cílem zajistit zahrnutí 
genderové perspektivy do operačního 
programu a operací;

d) případně konkrétní opatření přijatá v 
zájmu podpory rovného zacházení s 
ženami a muži a předcházení diskriminaci, 
včetně přístupu osob s postižením, a 
ustanovení prováděná s cílem zajistit 
zahrnutí genderové perspektivy do 
operačního programu a operací;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) opatření přijatá v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje;

(e) případně opatření přijatá v zájmu 
podpory udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení se používají, je-li to 
potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022. 

Společné modely ukazatelů stanovené 
v příloze tohoto nařízení se používají, je-li 
to potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele stanovené v příloze Společné modely ukazatelů stanovené 
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tohoto nařízení se používají, je-li to 
potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022. 

v příloze tohoto nařízení se používají, je-li 
to potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení se používají, je-li to 
potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022.

Společné vzorové ukazatele stanovené 
v příloze tohoto nařízení se používají, je-li 
to potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí se 
kumulativní cíle na rok 2022.

Or. es

Pozměňovací návrh 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR. 

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce. U programů, které se potýkají 
se specifickými obtížemi při provádění,
může Komise na základě odůvodněné 
žádosti povolit, aby výše prostředků 
z EFRR přidělených na technickou pomoc 
byla omezena na 8 % celkové částky 
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přidělené na programy spolupráce. U 
programů, kde je rozpočet z EFRR nižší 
než 50 000 000 EUR, se výše technické 
pomoci vyjednává mezi členskými státy, 
dotčenými třetími zeměmi a Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská územní spolupráce zavádí složité vícerozměrné spolupráce, v nichž propojuje 
partnery z různých členských států. Výše technické pomoci by měla stoupnout, nastanou-li při 
provádění obtíže. Mimo to, je-li mezi fixními náklady malých a velkých programů malý rozdíl, 
nepřinese minimální výše řešení problému, zejména v případě, že se částka přidělená na EÚS 
zvýší na 7 %.

Pozměňovací návrh 335
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 200 000 
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EUR. EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR, s výjimkou programů, které se 
potýkají se specifickými obtížemi při 
provádění nebo jež pokrývají širokou 
oblast spolupráce, což je opravňuje k vyšší 
míře technické pomoci. Žádosti o výjimku 
musí být řádně odůvodněny.

Or. fr

Odůvodnění

Výše technické pomoci poskytované na programy územní spolupráce nemůže být stejná jako u 
regionálních programů. Je nutné navýšit percentuální podíl technické pomoci na spolupráci, 
s ohledem na to, že se na ní podílí různé orgány v několika členských státech a dokonce v 
zemích mimo EU.

Pozměňovací návrh 338
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
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spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR, s výjimkou programů, které se 
potýkají se specifickými obtížemi při 
provádění nebo jež pokrývají širokou 
oblast spolupráce, což je opravňuje k vyšší 
míře technické pomoci. Žádosti o výjimku 
musí být řádně odůvodněny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
László Surján

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR, přičemž je zachována možnost 
posoudit jednotlivé případy předložené 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR, s výjimkou nejvzdálenějších 
regionů, kde lze percentuální podíl 
pomoci navýšit na 10 %.
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Or. es

Pozměňovací návrh 341
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR. U nejvzdálenějších regionů lze tento 
podíl navýšit na 10 %.

Or. es

Odůvodnění

Ukazuje se, že řízení programů územní spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony je kvůli 
jejich zeměpisné poloze a spolupráci se třetími zeměmi a sousedními územími velmi nákladné. 
K tomu se přidává skutečnost, že tyto programy mají zanedbatelný hospodářský význam. Z 
toho důvodu by se měl navýšit percentuální podíl určený na technickou pomoc.

Pozměňovací návrh 342
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR.

Výše prostředků z EFRR přidělených na 
technickou pomoc je omezena na 6 % 
celkové částky přidělené na programy 
spolupráce, avšak není nižší než 1 500 000 
EUR, s výjimkou programů, které se 
potýkají se specifickými obtížemi při 
provádění nebo jež pokrývají širokou 
oblast spolupráce, což je opravňuje k vyšší 
míře technické pomoci. Žádosti o výjimku 
musí být řádně odůvodněny.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
29 za účelem stanovení zvláštních pravidel 
způsobilosti výdajů na programy 
spolupráce.

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
29 za účelem stanovení zvláštních pravidel 
způsobilosti výdajů na programy 
spolupráce. Komise k tomu účelu stanoví 
zvláštní ustanovení pro uplatňování 
pravidel státní podpory v rámci programů 
spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Různé výklady právních předpisů o programech státní podpory znesnadňuje zapojení 
soukromých subjektů do programů spolupráce. Co se týče uplatňování těchto pravidel, 
Komise musí mít možnost stanovit zvláštní ustanovení pro evropskou územní spolupráci.

Pozměňovací návrh 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti 
stanovená v článcích 55 až 61 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o EFRR] nebo v tomto nařízení 
nebo na jejich základě, stanoví 
monitorovací výbor pravidla způsobilosti 

(Netýká se českého znění.)
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pro program spolupráce jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V záležitostech, na které se nevztahují 
pravidla způsobilosti stanovená v článcích 
55 až 61 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EFRR] nebo v tomto nařízení nebo na 
jejich základě či monitorovacím výborem, 
se použijí vnitrostátní pravidla země, v níž 
výdaj vznikl. 

3. V záležitostech, na které se nevztahují 
pravidla způsobilosti stanovená v článcích 
55 až 61 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EFRR] nebo v tomto nařízení nebo na 
jejich základě či monitorovacím výborem, 
se použijí vnitrostátní pravidla členského 
státu příjemce, který výdaj způsobil. 

Or. fr

Odůvodnění

Zmínka o zemi, v níž vznikl výdaj, značně znesnadňuje řízení operací a programů. Sledování 
výdajů podle zemí, v níž vznikly a nikoli podle polohy partnera, který výdaj způsobil, je příliš 
složité.

Pozměňovací návrh 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V záležitostech, na které se nevztahují 
pravidla způsobilosti stanovená v článcích 
55 až 61 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EFRR] nebo v tomto nařízení nebo na 

Netýká se českého znění.
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jejich základě či monitorovacím výborem, 
se použijí vnitrostátní pravidla země, v níž 
výdaj vznikl.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Článek 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 15 %
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 10 % 
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 15 %
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 20 % 
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Or. pl

Pozměňovací návrh 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operace v rámci programů spolupráce, 
s výhradou výjimek uvedených 
v odstavcích 2 a 3, se odehrávají v části 
programové oblasti, která tvoří území 
Unie (dále jen „unijní část programové 
oblasti“). 

1. Operace v rámci programů spolupráce, 
s výhradou výjimek uvedených v odstavci  
2, se odehrávají v programové oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Řídící orgán musí přijmout 
přeshraniční či nadnárodní projekt, jehož  
koordinaci zajišťuje Evropské sdružení 
pro územní spolupráci (ESÚS) a který 
nespadá do oblasti spolupráce, pod 
podmínkou, že činnost probíhá 
programové oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán může souhlasit, že se celá 
operace nebo její část bude uskutečňovat 
mimo unijní část programové oblasti za 
předpokladu, že jsou splněny všechny tyto 
podmínky: 

2. Řídící orgán může souhlasit, že se celá 
operace nebo její část bude uskutečňovat 
mimo programovou oblast za předpokladu, 
že jsou splněny všechny tyto podmínky: 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková částka přidělená v rámci 
programu spolupráce na operace mimo 
unijní část programové oblasti nepřekročí 
20 % podpory z EFRR na úrovni 
programu nebo 30 % v případě programů 
spolupráce, u kterých unijní část 
programové oblasti sestává z 
nejvzdálenějších regionů; 

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zjednodušit provádění EÚS. Sledování výdajů, které vznikly 
mimo programovou oblast, je nákladné, složité a časově náročné. Pravděpodobnost, že se 
partneři zapojení do programu spolupráce rozhodnou vynakládat značné finanční částky 
mimo programovou oblast, je kvůli podmínkám stanoveným v čl. 19 odst. 2 písm. a) velmi 
malá.

Pozměňovací návrh 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Výdaje v souvislosti s operacemi, které 
se týkají propagačních činností a 
budování kapacit, mohou vzniknout mimo 
unijní část programové oblasti za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky v 
odst. 2 písm. a) a c); 

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zjednodušit provádění EÚS. Sledování výdajů, které vznikly 
mimo programovou oblast, je nákladné, složité a časově náročné. Pravděpodobnost, že se 
partneři zapojení do programu spolupráce rozhodnou vynakládat značné finanční částky 
mimo programovou oblast, je kvůli podmínkám stanoveným v čl. 19 odst. 2 písm. a) velmi malá.

Pozměňovací návrh 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě. 

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán, pro účely čl. 113 odst. 
2 uvedeného nařízení certifikační orgán a 
pro účely čl. 113 odst. 4 uvedeného 
nařízení jediný auditní orgán. Řídící orgán 
a auditní orgán se nacházejí ve stejném 
členském státě. 

Členské státy, které se účastní programu 
spolupráce,  mohou přidělit jediný řídící 
orgán, který bude působit i jako 
certifikační orgán. Přidělování probíhá 
způsobem, který nenaruší sdílení 
odpovědnosti mezi členskými státy, jež se 
programu účastní s ohledem na provádění 
finančních oprav v souladu s programem 
spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost tyto dvě funkce v programech územní spolupráce oddělit, 
jsou-li certifikační orgány efektivní z hlediska odbornosti i z hlediska přidané hodnoty pro 
řízené programy (zjednodušení postupů, harmonizace pravidel pro kontrolu, omezení 
nesrovnalostí, řízení nákladů).
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Pozměňovací návrh 355
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán. Řídící orgán a auditní orgán se 
nacházejí ve stejném členském státě.
Členský stát účastnící se programu 
spolupráce může určit, že funkce 
certifikačního orgánu bude vykonávat 
jediný řídící orgán. Jmenováními není 
dotčeno rozdělení závazků v souvislosti s 
uplatňováním finančních oprav mezi 
zúčastněnými členskými státy tak, jak je 
uvedeno v programu spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud nebyl jako řídící orgán zvolen 
ESÚS, členské státy v průběhu příprav 
programu spolupráce  posoudí, zda cílů 
programu spolupráce nelze lépe 
dosáhnout jmenováním ESÚS.

Or. de
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Pozměňovací návrh 357
Pervenche Berès
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh nařízení
Článek 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se účastní programu 
spolupráce, mohou využít ESÚS s cílem 
učinit seskupení zodpovědným za řízení 
programu spolupráce nebo jeho části, 
zejména svěřením povinností řídícího 
orgánu uvedenému seskupení.

Členské státy, které se účastní programu 
spolupráce, mohou využít ESÚS s cílem
učinit seskupení zodpovědným za řízení 
programu spolupráce nebo jeho části, 
zejména svěřením povinností řídícího 
orgánu uvedenému seskupení. Je třeba 
zajistit dodržování zásady partnerství v 
souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
č. […nařízení o společných 
ustanoveních]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se účastní programu 
spolupráce, mohou využít ESÚS s cílem 
učinit seskupení zodpovědným za řízení 
programu spolupráce nebo jeho části, 
zejména svěřením povinností řídícího
orgánu uvedenému seskupení.

Členské státy, které se účastní programu 
spolupráce, mohou využít ESÚS nebo jiný 
právní subjekt zřízený podle zákonů jedné 
ze zúčastněných zemí s cílem učinit 
seskupení zodpovědným za řízení 
programu spolupráce nebo jeho části,
zejména svěřením povinností řídícího 
orgánu uvedenému seskupení.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán programu spolupráce 
vykonává funkce řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu stanovené 
v článcích 114 a 115 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. 

1. Řídící orgán programu spolupráce 
vykonává funkce řídícího orgánu 
stanovené v článku 114 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních]. 

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 20.

Pozměňovací návrh 360
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemůže-li řídící orgán provádět ověření 
podle čl. 114 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] v celé programové oblasti, 
určí každý členský stát nebo třetí země 
orgán či osobu povinnou provádět tato 
ověření v souvislosti s příjemci na svém 
území (dále jen „kontrolor (kontroloři)“). 

Nemůže-li řídící orgán provádět ověření 
podle čl. 114 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] v celé programové oblasti,
určí každý členský stát nebo třetí země, po 
dohodě s volenými regionálními a 
místními orgány, orgán či osobu povinnou 
provádět tato ověření v souvislosti 
s příjemci na svém území (dále jen 
„kontrolor (kontroloři)“). 

Or. fr

Pozměňovací návrh 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedenými kontrolory jsou, je-li to možné, 
tytéž orgány povinné provádět tato ověření 
u operačních programů v rámci cíle 
Investice do růstu a pracovních míst nebo 
v případě třetích zemí srovnatelná ověření 
v rámci nástrojů vnější politiky Unie. 

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

EÚS má zvláštní pravidla způsobilosti, a proto není bezpodmínečně nutné k programům EÚS 
a programům „investice pro růst a zaměstnanost“přidělovat stejné kontrolory.

Pozměňovací návrh 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Funkce certifikačního orgánu

Certifikační orgán programu spolupráce 
převezme funkce popsané v článku 115 
nařízení (EU) č.  […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Pokud byl 
přidělen řídící orgán, převezme funkce 
popsané v článcích 114 a 115 uvedeného 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 20.
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Pozměňovací návrh 363
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Akreditace
Řídící orgán je akreditován akreditačním 
orgánem členského státu, ve kterém se 
řídící orgán nachází.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se z důvodu územní spolupráce akreditaci vypustit, a tudíž je rovněž vhodné ji 
vypustit z obecného nařízení. Ve skutečnosti by akreditace postup značně zpomalila a 
zkomplikovala.

Pozměňovací návrh 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby každou částku 
vyplacenou v důsledku nesrovnalosti 
hlavní nebo jediný příjemce vrátil. 
Příjemci splatí hlavnímu příjemci veškeré 
neoprávněně vyplacené částky.

2. Řídící orgán zajistí, aby každou částku 
vyplacenou v důsledku nesrovnalosti 
konečný příjemce vrátil. Koneční příjemci 
splatí veškeré neoprávněně vyplacené 
částky řídícímu orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se hlavnímu příjemci nepodaří 
zajistit splacení od ostatních příjemců 
nebo jestliže se řídícímu orgánu nepodaří 
zajistit splacení od hlavního či jediného 
příjemce, nahradí členský stát nebo třetí 
země, na jejímž území se dotčený příjemce 
nachází nebo v případě ESÚS je 
zaregistrován, řídícímu orgánu částku 
neoprávněně vyplacenou uvedenému 
příjemci. Řídící orgán odpovídá za vrácení 
dotčených částek do souhrnného rozpočtu 
Unie v souladu s rozdělením závazků mezi 
zúčastněnými členskými státy, jak je 
stanoveno v programu spolupráce.

3. Jestliže se řídícímu orgánu nepodaří 
zajistit splacení od konečného příjemce, 
nahradí členský stát nebo třetí země, na 
jejímž území se dotčený příjemce nachází 
nebo v případě ESÚS je zaregistrován, 
řídícímu orgánu částku neoprávněně 
vyplacenou uvedenému příjemci. Řídící 
orgán odpovídá za vrácení dotčených 
částek do souhrnného rozpočtu Unie 
v souladu s rozdělením závazků mezi 
zúčastněnými členskými státy, jak je 
stanoveno v programu spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Článek 28 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příslušných programech spolupráce 
a/nebo příslušných finančních dohodách 
mezi Komisí, každou třetí zemí a případně 
členským státem, v němž sídlí řídící orgán 
dotčeného programu spolupráce, se stanoví 
podrobná pravidla pro finanční řízení a 
programování, monitorování, posuzování a 
kontrolu účasti třetích zemí v programech 
nadnárodní a meziregionální spolupráce, 
jak jsou uvedena v čl. 3 odst. 4 druhém 
pododstavci a čl. 3 odst. 5. 

V příslušných programech spolupráce 
a/nebo příslušných finančních dohodách 
mezi Komisí, každou třetí zemí a případně 
členským státem, v němž sídlí řídící orgán 
dotčeného programu spolupráce, se stanoví 
podrobná pravidla pro finanční řízení a 
programování, monitorování, posuzování a 
kontrolu účasti třetích zemí v programech 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce, jak jsou uvedena v čl. 3 odst. 4 
druhém pododstavci a čl. 3 odst. 5. 

Or. fr
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Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby nebyly zohledněny přeshraniční programy, jejichž součástí jsou 
nejvzdálenější regiony a třetí země.

Pozměňovací návrh 367
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 se 
Komisi svěřují na dobu neurčitou od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 se 
Komisi svěřují na dobu tří let.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující pravidlo se přidá k nadpisu 
„Doprava“ v tabulce, která je součástí 

přílohy:
Námořní trasy tuny/km
Navýšení množství zboží přepravovaného 
po moři

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele pro cíl Evropská 
územní spolupráce (uvedené v článku 15)

vypouští se

Or. en


