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Pozměňovací návrh 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
připravené v souladu s článkem 5; musí 
být odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství.. 
Musí k nim být přiložen revidovaný 
programem a případně revidovaná smlouva 
o partnerství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst a rozvoj 
podporující začlenění a udržitelný rozvoj a 
specifických cílů stanovených v programu 
s ohledem na společný strategický rámec a 
smlouvu o partnerství. Žádosti budou 
podávány v souladu s požadavky 



PE491.054v01-00 4/158 AM\903903CS.doc

CS

smlouva o partnerství. stanovenými v článku 24, zvláště pak 
požadavky, které se týkají horizontálních 
zásad, včetně zásady partnerství a přístupu 
založeného na víceúrovňové správě dle 
článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise informace poskytnuté v souladu 
s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím 
k odůvodnění poskytnutému členským 
státem. Komise může vznést připomínky a 
členský stát poskytne Komisi všechny 
nezbytné dodatečné informace. Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů schválí žádosti o změnu programu 
nejpozději do pěti měsíců po jejich 
oficiálním předložení členským státem za 
předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny případné připomínky Komise. 
V případě potřeby Komise zároveň změní 
rozhodnutí o schválení smlouvy 
o partnerství v souladu s čl. 15 odst. 3.

2. Komise informace poskytnuté v souladu 
s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím 
k odůvodnění poskytnutému členským 
státem. Komise může vznést připomínky a 
členský stát poskytne Komisi všechny 
nezbytné dodatečné informace. Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů schválí žádosti o změnu programu 
nejpozději do tří měsíců po jejich 
oficiálním předložení členským státem za 
předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny případné připomínky Komise. 
V případě potřeby Komise zároveň změní 
rozhodnutí o schválení smlouvy 
o partnerství v souladu s čl. 15 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise informace poskytnuté v souladu 
s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím 

2. Komise informace poskytnuté v souladu 
s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím k 
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k odůvodnění poskytnutému členským 
státem. Komise může vznést připomínky a 
členský stát poskytne Komisi všechny 
nezbytné dodatečné informace. Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů schválí žádosti o změnu programu 
nejpozději do pěti měsíců po jejich 
oficiálním předložení členským státem za 
předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny případné připomínky Komise. 
V případě potřeby Komise zároveň změní 
rozhodnutí o schválení smlouvy 
o partnerství v souladu s čl. 15 odst. 3.

odůvodnění poskytnutému členským 
státem. Komise může vznést připomínky a 
členský stát poskytne Komisi všechny 
nezbytné dodatečné informace. Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů schválí žádosti o změnu programu 
nejpozději do dvou měsíců po jejich 
oficiálním předložení členským státem za 
předpokladu, že byly uspokojivě 
zohledněny případné připomínky Komise. 
V případě potřeby Komise zároveň změní 
rozhodnutí o schválení smlouvy 
o partnerství v souladu s čl. 15 odst. 3.

Or. it

Odůvodnění

Požadavkem je zkrácení lhůty pro změnu operačních programů na straně Komise.

Pozměňovací návrh 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Změna a doplnění programů 
makroregionálních rozvojových fondů

1. Žádosti skupiny členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, 
o změnu a doplnění makroregionálního 
rozvojového fondu, musí být řádně 
odůvodněné a musí především obsahovat 
popis očekávaného dosahu změn 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu na naplnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a konkrétních cílů 
stanovených v programu 
makroregionálního rozvojového fondu, a 
to při zohlednění společného 
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strategického rámce a smlouvy skupiny 
členských států o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.
K žádostem se připojí upravený program 
makroregionálního rozvojového fondu.

2. Komise informace poskytnuté v souladu 
s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím 
k odůvodnění poskytnutému skupinou 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond. Komise 
může vznést připomínky a skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, poskytne 
Komisi všechny nezbytné dodatečné 
informace. Komise v souladu s pravidly 
pro jednotlivé fondy schválí žádosti 
o změnu a doplnění programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
nejpozději do pěti měsíců po jejich 
oficiálním předložení skupinou členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, za předpokladu, že byly 
uspokojivě zohledněny veškeré 
připomínky Komise.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství, 
jakož i na činnostech souvisejících 
s přípravou operací, zejména velkých

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství
nebo se na žádost skupiny členských států, 
které se rozhodly založit makroregionální 
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projektů, finančních nástrojů a partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem.

rozvojový fond, může účastnit na přípravě 
smlouvy o založení makroregionálního 
rozvojového fondu, jakož i na činnostech 
souvisejících s přípravou operací, zejména
velkých projektů, finančních nástrojů a 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství, 
jakož i na činnostech souvisejících 
s přípravou operací, zejména velkých
projektů, finančních nástrojů a partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem.

1. EIB se může na žádost členských států 
podílet na přípravě smlouvy o partnerství, 
jakož i na činnostech souvisejících 
s přípravou operací, velkých i malých 
projektů s velkým inovačním potenciálem, 
finančních nástrojů a partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může konzultovat EIB před 
přijetím smlouvy o partnerství nebo 

2. Komise může konzultovat EIB před 
přijetím smlouvy o partnerství a smlouvy 



PE491.054v01-00 8/158 AM\903903CS.doc

CS

programů. skupiny členských států o založení 
makroregionálního rozvojového fondu 
nebo programů a programů 
makroregionálních rozvojových fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může požádat EIB, aby 
posoudila technickou kvalitu a 
hospodářskou a finanční životaschopnost 
velkých projektů a byla jí nápomocna, 
pokud jde o finanční nástroje, jež mají být 
prováděny nebo vytvořeny.

3. Komise může požádat EIB, aby 
posoudila technickou kvalitu a 
hospodářskou a finanční životaschopnost a 
udržitelnost velkých projektů a byla jí 
nápomocna, pokud jde o finanční nástroje, 
jež mají být prováděny nebo vytvořeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – kapitola 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Územní rozvoj

Or. en
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Odůvodnění

Cílem změn je umožnit zapojení všech fondů SSR (včetně Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu) do integrovaných územních 
investic. K tomu účelu je nutné, aby byl článek 99 přesunut do první části nařízení, a dále je 
nutné vytvořit novou kapitolu.

Pozměňovací návrh 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Integrované územní investice

1. V případě, že strategie rozvoje měst 
nebo jiná územní strategie nebo pakt 
definovaný v čl. 12 odst. 1 
nařízení…[ESF] vyžaduje integrovaný 
přístup zahrnující investice v rámci více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více 
operačních programů, provádí se 
příslušné opatření jako integrovaná 
územní investice.
2. V příslušných operačních programech 
se určí plánované integrované územní 
investice a stanoví se orientační finanční 
příděl z každé prioritní osy na každou 
integrovanou územní investici.
3. Členský stát nebo řídící orgán může 
určit jeden nebo více zprostředkujících 
subjektů, včetně místních orgánů, 
subjektů regionálního rozvoje nebo 
nevládních organizací, k výkonu řízení a 
provádění integrovaných územních 
investic.
4. Členský stát nebo příslušné řídící 
orgány zajistí, aby monitorovací systém 
pro operační program umožňoval určení 
operací a výstupů prioritní osy 
přispívajících k integrované územní 
investici.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem změn je umožnit zapojení všech fondů SSR (včetně Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu) do integrovaných územních 
investic. K tomu účelu je nutné, aby byl článek 99 přesunut do první části nařízení 

Pozměňovací návrh 794
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, který je v souvislosti s EZFRV 
označován jako LEADER – místní rozvoj:

1. Místní rozvoj vedený místními orgány 
v úzké spolupráci s komunitami, který je 
v souvislosti s EZFRV označován jako 
LEADER – místní rozvoj:

Or. fr

Pozměňovací návrh 795
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, který je v souvislosti s EZFRV 
označován jako LEADER – místní rozvoj:

1. Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, který je místními orgány 
v partnerství s místními aktéry 
v souvislosti s EZFRV označován jako 
LEADER – místní rozvoj:

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Ramona Nicole Mănescu
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se zaměřuje na konkrétní subregionální 
území;

a) se zaměřuje na konkrétní subregionální 
území, které určí členské státy podle svých 
konkrétních územních jednotek po
konzultaci se všemi partnery uvedenými 
v článku 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 49 
% hlasovacích práv;

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních orgánů v partnerství s místními 
aktéry, jakožto akčních skupin složených
ze subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 49 
% hlasovacích práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a

b) je rozvoj se zapojením místních orgánů 
v úzkém partnerství s komunitou –
místních akčních skupin složených ze 
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soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv;

subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 49 
% hlasovacích práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv;

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupin složených ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv; místní akční 
skupiny zahrnují stávající skupiny 
LEADER, které již byly kvalifikovány 
v rámci Leader II1 nebo Leader+2 nebo 
článku 62 NAŘÍZENÍ RADY (ES) 
č. 1698/2005 (EAFRD)3;
_____________
1 Oznámení Komise členským státům, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
souhrnné nebo integrované operační 
programy, pro které se členské státy 
vyzývají podat žádost o pomoc v rámci 
iniciativy Společenství pro rozvoj venkova 
(Leader II) (Úř. věst. C 180, 1.7.1994, s. 
48).
2 Oznámení Komise členským státům ze 
dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví 
hlavní směry pro iniciativu Společenství 
pro rozvoj venkova (Leader+) (Úř. věst. C 
139, 18.5.2000, s. 5). Oznámení ve znění 
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sdělení Komise, kterým se mění oznámení 
členským státům ze dne 14. dubna 2000, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
iniciativu Společenství pro rozvoj venkova 
(Leader+) (Úř. věst. C 94, 4.12.2003, s. 
11).
3 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv;

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních orgánů v partnerství s místními 
orgány, jakožto akčních skupin složených
ze subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 49 
% hlasovacích práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
László Surján

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupin složených ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
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soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 49 
% hlasovacích práv;

soukromé místní socioekonomické zájmy,
jsou otevřené zapojení občanské 
společnosti, přičemž na rozhodovací 
úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z 
jednotlivých zájmových skupin 
představovat více než 49 % hlasovacích 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv;

b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
– místních akčních skupin složených ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv, při zachování 
výjimek obsažených v operačních 
programech v případě 
institucionalizovaných struktur 
stávajícího místního rozvoje, a které 
umožňují využití jiných hlasovacích 
postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 803
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je rozvoj se zapojením místních komunit b) je rozvoj se zapojením místních komunit 
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– místních akčních skupiých složené ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv;

– místních akčních skupin složených ze 
subjektů, které zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy, 
přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani 
veřejný sektor ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin představovat více než 
49 % hlasovacích práv, při zachování 
výjimek obsažených v operačních 
programech v případě 
institucionalizovaných struktur místního 
rozvoje, s různými hlasovacími postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) probíhá na základě integrovaných a 
víceodvětvových strategií místního 
rozvoje;

c) probíhá na základě integrovaných a 
víceodvětvových strategií udržitelného 
místního rozvoje při zohlednění 
dlouhodobých účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření 
sítí a případnou spolupráci.

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní a 
sociokulturní prvky v místních 
souvislostech, vytváření sítí a případnou 
spolupráci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 806
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora místního rozvoje z fondů SSR 
musí být jednotná a mezi jednotlivými 
fondy SSR koordinovaná. To se zajišťuje 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
posilování kapacit, výběru, schvalování a 
financování strategií místního rozvoje a 
skupin místního rozvoje.

2. Podpora místního rozvoje z fondů SSR 
musí být jednotná a mezi jednotlivými 
fondy SSR koordinovaná. To se zajišťuje 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
posilování kapacit, výběru, schvalování a 
financování strategií místního rozvoje a 
skupin místního rozvoje při zapojení 
místních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 807
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora místního rozvoje z fondů SSR 
musí být jednotná a mezi jednotlivými 
fondy SSR koordinovaná. To se zajišťuje 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
posilování kapacit, výběru, schvalování a 
financování strategií místního rozvoje a 
skupin místního rozvoje.

2. Podpora místního rozvoje z fondů SSR 
musí být jednotná a mezi jednotlivými 
fondy SSR koordinovaná. To se zajišťuje 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
posilování kapacit, výběru, schvalování a 
financování strategií místního rozvoje a 
skupin místního rozvoje při zapojení 
místních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Catherine Bearder
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Tato ustanovení o místním rozvoji by měla 
být podmínkou vytvoření městských a 
integrovaných územních investic, jak je 
uvedeno v článku 93 tohoto nařízení a 
v článku 7 nařízení EU č. (...)/2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Strategie místního rozvoje obsahuje 
alespoň tyto prvky:

1. Strategie udržitelného místního rozvoje 
obsahuje alespoň tyto prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje;

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje, s ohledem na 
funkční využití místních území a vazby 
mezi městy a venkovem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 811
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje;

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje, s ohledem na 
funkční využití místních území a vazby 
mezi městy a venkovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 812
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje;

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na 
něž se strategie vztahuje, s ohledem na 
funkční využití místních území a vazby 
mezi městy a venkovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis strategie a jejích cílů, popis 
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a 
měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 

c) popis strategie a jejích cílů, popis 
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a 
měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 
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Strategie musí být v souladu s příslušnými 
programy všech fondů SSR, které jsou 
zapojeny;

Strategie musí být v souladu s příslušnými 
strategiemi veřejných orgánů a programy 
všech fondů SSR, které jsou zapojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis strategie a jejích cílů, popis
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných 
a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky.
Strategie musí být v souladu s příslušnými 
programy všech fondů SSR, které jsou 
zapojeny;

c) popis strategie a jejích cílů 
s prokázáním jejich integrovaného 
charakteru, zejména co se týče strategií pro 
příměstské oblasti, které zahrnují městské 
partnery i venkovské subjekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis strategie a jejích cílů, popis
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných 
a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 
Strategie musí být v souladu s příslušnými 
programy všech fondů SSR, které jsou 
zapojeny;

c) popis strategie a jejích cílů 
s prokázáním jejich integrovaného 
charakteru, zejména co se týče strategií pro 
příměstské a funkční oblasti, které 
zahrnují městské partnery i venkovské 
subjekty;

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby realizované strategie místního rozvoje podporovaly vztahy mezi městem a 
venkovem. Navíc by do těchto strategií místního rozvoje měli být plně zapojeni místní aktéři.

Pozměňovací návrh 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis strategie a jejích cílů, popis 
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a 
měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 
Strategie musí být v souladu s příslušnými 
programy všech fondů SSR, které jsou 
zapojeny;

c) popis strategie a jejích cílů, popis 
integrovaného a inovativního charakteru 
strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a 
měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 
Strategie musí být v souladu s příslušnými 
programy všech fondů SSR, které jsou 
zapojeny, a s horizontálními cíli 
uvedenými v článcích 6, 7 a 8 tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) finanční plán strategie, včetně 
plánovaných přídělů z jednotlivých fondů 
SSR.

g) finanční plán strategie, včetně 
plánovaných přídělů z jednotlivých fondů 
SSR, a zejména využití integrovaných 
územních investic, udržitelného 
městského rozvoje a společných akčních 
plánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 818
László Surján

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podrobné plánování budování 
kapacity pro místní aktéry, příjemce, 
potenciální partnery v souvislosti 
s přípravou a prováděním projektů na 
základě konkrétních potřeb dané oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního rozvoje. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
kritéria výběru.

2. Členské státy po dohodě s regionálními 
a místními orgány a v souladu se 
zásadami zakotvenými v čl. 4 odst. 4 a 
článku 5 vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního rozvoje. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
kritéria výběru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního rozvoje. Zvláštní 

2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního udržitelného rozvoje. 
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pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
kritéria výběru.

Zvláštní pravidla týkající se fondů mohou 
stanovit kritéria výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů.

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů v souladu 
s článkem 5, přičemž členy těchto komisí 
jsou partneři uvedení v článku 5, zejména 
sociální partneři;

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů.

3. Strategie udržitelného místního rozvoje 
vybírá komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů. V této 
komisi jsou náležitě zastoupeni partneři 
uvedení v článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Výběr a schválení všech strategií 
místního udržitelného rozvoje vytvořených 
a realizovaných stávajícími místními 
akčními skupinami musí být dokončen do 
31. prosince 2015, výběr a schválení 
strategií místního rozvoje navržených 
novými místními akčními skupinami musí 
být dokončen nejpozději do 31. prosince 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán stanoví v rozhodnutí 
o schválení strategie místního rozvoje 
příděly z jednotlivých fondů SSR. Stanoví 
také úlohy orgánů odpovědných za 
provádění příslušných programů pro 
všechny prováděcí úkoly týkající se 
strategie.

5. Řídící orgán stanoví v rozhodnutí 
o schválení strategie místního rozvoje 
příděly z jednotlivých fondů SSR. Stanoví 
také úlohy místních orgánů odpovědných 
za provádění příslušných programů pro 
všechny prováděcí úkoly týkající se 
strategie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán stanoví v rozhodnutí 
o schválení strategie místního rozvoje 
příděly z jednotlivých fondů SSR. Stanoví 
také úlohy orgánů odpovědných za 
provádění příslušných programů pro 
všechny prováděcí úkoly týkající se 
strategie.

5. Řídící orgán stanoví v rozhodnutí 
o schválení strategie místního udržitelného 
rozvoje příděly z jednotlivých fondů SSR. 
Stanoví také úlohy orgánů odpovědných za 
provádění příslušných programů pro 
všechny prováděcí úkoly týkající se 
strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se vymezení rozlohy a 
počtu obyvatel, na něž se strategie 
vztahuje, podle odstavce 1 písm. a).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K vymezení oblastí a obyvatel, na něž se strategie místního rozvoje vztahuje, je užití aktů 
v přenesené pravomoci neúměrné; za takové úkoly jsou typicky odpovědné místní a regionální 
orgány, jelikož tyto úkoly vyžadují detailní znalost místních poměrů.

Pozměňovací návrh 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je v souladu s článkem 142 vypouští se
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zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se vymezení rozlohy a 
počtu obyvatel, na něž se strategie 
vztahuje, podle odstavce 1 písm. a).

Or. es

Pozměňovací návrh 828
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se vymezení rozlohy a 
počtu obyvatel, na něž se strategie 
vztahuje, podle odstavce 1 písm. a).

6. V rámci právních předpisů stanoveném 
Evropskou komisí je vymezení rozlohy a 
počtu obyvatel, na něž se strategie 
místního rozvoje vztahuje, prováděno 
příslušnými orgány odpovědnými za 
plánování fondů na lepším územním 
stupni na základě reálných 
socioekonomických podmínek, které 
existují na místní úrovni.

Or. it

Odůvodnění

Co se týče LEADER a nejmenších území a oblastí, které mohou orgány odpovědné za 
plánování fondů vybrat, bylo by vhodné upřesnit, že Evropská komise stanoví obecné 
pravidlo, které lze následně přizpůsobit na základě rozmanitých regionálních a místních 
okolností, na základě přísné subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místní akční skupiny navrhují a provádějí Místní akční skupiny navrhují a provádějí 
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strategie místního rozvoje. strategie udržitelného místního rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí jednotlivé úlohy 
místní akční skupiny a orgánů 
odpovědných za provádění příslušných 
programů pro všechny prováděcí úkoly 
týkající se strategie.

Členské státy, v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 4 odst. 4, vymezí 
jednotlivé úlohy místní akční skupiny a 
orgánů odpovědných za provádění 
příslušných programů pro všechny 
prováděcí úkoly týkající se strategie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 831
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jednoho z partnerů
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné struktury.

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jeden místní orgán
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné veřejné struktury. V obou 
případech by řídící orgány měly přijmout 
opatření k posouzení kompetence daného 
vedoucího partnera či vytvořené společně 
struktury v projektovém a programovém 
řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 832
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jednoho z partnerů
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné struktury.

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jeden místní orgán
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné veřejné struktury.

Or. fr

Pozměňovací návrh 833
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jednoho z partnerů
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné struktury.

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jeden místní orgán
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné veřejné struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvyšování způsobilosti místních aktérů 
pro vypracovávání a provádění operací;

a) zvyšování způsobilosti místních aktérů 
pro vypracovávání a provádění operací a 
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aktivní podporu zajištění jejich schopností 
a dovedností v projektovém a 
programovém řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři z 
neveřejného sektoru, jež dávají možnost se 
proti rozhodnutím o výběru odvolat a 
rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru (soukromé osoby i 
sdružení), jež dávají možnost se proti 
rozhodnutím o výběru odvolat a rovněž 
umožňují provádět výběr na základě 
písemného postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru, jež dávají možnost 
se proti rozhodnutím o výběru odvolat a 
rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 40 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného a dobrovolnického sektoru, 
jež dávají možnost se proti rozhodnutím o 
výběru odvolat a rovněž umožňují provádět 
výběr na základě písemného postupu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři z 
neveřejného sektoru, jež dávají možnost se 
proti rozhodnutím o výběru odvolat a 
rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

b) vypracování z hlediska rovnosti žen a 
mužů vyváženého, nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru, jež dávají možnost 
se proti rozhodnutím o výběru odvolat a 
rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru, jež dávají možnost 
se proti rozhodnutím o výběru odvolat a 
rovněž umožňují provádět výběr na 
základě písemného postupu;

b) vypracování nediskriminačního a 
transparentního výběrového řízení a kritérií 
pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a 
zajišťují, aby nejméně 40 % hlasů při 
rozhodování o výběru měli partneři 
z neveřejného sektoru (soukromé osoby i 
sdružení), jež dávají možnost se proti 
rozhodnutím o výběru odvolat a rovněž 
umožňují provádět výběr na základě 
písemného postupu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajišťování souladu se strategií místního 
rozvoje při výběru operací na základě 
stanovení jejich pořadí podle jejich přínosu 
k plnění záměrů a cílů strategií;

c) zajišťování souladu se strategií místního 
udržitelného rozvoje při výběru operací na 
základě stanovení jejich pořadí podle jejich 
přínosu k plnění záměrů a cílů strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 30 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajišťování souladu se strategií místního 
rozvoje při výběru operací na základě 
stanovení jejich pořadí podle jejich přínosu 
k plnění záměrů a cílů strategií;

c) zajišťování provádění strategie místního 
rozvoje při výběru operací a způsobilých 
investic na základě stanovení jejich pořadí 
podle jejich přínosu k plnění cílů strategií, 
akčního plánu a záměrů;

Or. pt

Odůvodnění

Je nezbytné, aby hlavním úkolem místních akčních skupin bylo zajistit provádění této strategie 
místního rozvoje a aby přijatá strategie nepodléhala neustálým změnám. Cíl je, aby místní 
akční skupiny definovaly způsobilé investice a akční plán, s cílem zajistit co nejlepší 
provedení přijaté strategie.

Pozměňovací návrh 841
Nuno Teixeira
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na přípravné podpůrné činnosti; a) náklady na přípravné podpůrné činnosti
a přípravu strategií místního rozvoje;

Or. pt

Odůvodnění

Musí být financovány veškeré náklady na přípravu strategií místního rozvoje, a to včetně 
studií, projektů, strategických analýz a veškerých investic vynaložených ve snaze řádně 
definovat strategii, jež má být provedena.

Pozměňovací návrh 842
László Surján

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 31 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) budování kapacity, odborná příprava 
místních aktérů v oblasti plánování, 
tvorby a realizace programů

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 

Fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, lze využívat 
k podpoře finančních nástrojů v rámci 
programu, a to včetně případů, kdy k tomu 
dochází prostřednictvím fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 



PE491.054v01-00 32/158 AM\903903CS.doc

CS

předběžného hodnocení, které odhalilo 
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě investičních 
potřeb.

stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení vypracovaného 
v souladu s pravidly stanovenými v příloze 
XX, které odhalilo různá selhání trhu či ne 
právě optimální investiční situace, a na 
základě investičních potřeb. Členské státy 
by měly usnadnit využívání finančních 
nástrojů.

Or. xm

Odůvodnění

Členské státy musí pracovat na tom, aby odstranily správní a právní překážky využívání 
finančních nástrojů. Za současného stavu nejsou některé regiony v Evropě schopny finanční 
nástroje, jež strukturální fondy, a nejen ty, nabízejí, čerpat. To samo o sobě brání dosažení 
maximálního účinku fondů.

Pozměňovací návrh 844
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení, které odhalilo
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě investičních 
potřeb.

Fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, lze využívat 
k podpoře finančních nástrojů v rámci 
programu, a to včetně případů, kdy k tomu 
dochází prostřednictvím fondů, s cílem 
přispět k dosahování tematických a
specifických cílů stanovených v rámci 
priority na základě předběžného 
hodnocení, které prokázalo různá selhání 
trhu či ne právě optimální investiční 
situace, a na základě investičních potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení, které odhalilo 
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě investičních 
potřeb.

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu či 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu, a to včetně případů, 
kdy k tomu dochází prostřednictvím fondů, 
s cílem přispět k dosahování specifických 
cílů stanovených v rámci priority na 
základě předběžného hodnocení, které 
odhalilo různá selhání trhu či ne právě 
optimální investiční situace, a na základě 
investičních potřeb.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 846
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení, které odhalilo 
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě 
investičních potřeb.

Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů, s cílem přispět 
k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority.

Or. en
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Pozměňovací návrh 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb a se 
subvencemi poplatků za záruky. 
V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb a se 
subvencemi poplatků za záruky.

Or. de

Pozměňovací návrh 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb a se 
subvencemi poplatků za záruky. 
V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb, 
mikroúvěry a se subvencemi poplatků za 
záruky. V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 vypouští se
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zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se předběžného 
hodnocení finančních nástrojů, 
kombinace podpory poskytované 
konečným příjemcům prostřednictvím 
grantů, subvencí úrokových sazeb, 
subvencí poplatků za záruky a finančních 
nástrojů, další zvláštní pravidla ohledně 
způsobilosti výdajů a pravidla určující 
druhy činností, které nelze podporovat 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se předběžného 
hodnocení finančních nástrojů, kombinace 
podpory poskytované konečným 
příjemcům prostřednictvím grantů, 
subvencí úrokových sazeb, subvencí 
poplatků za záruky a finančních nástrojů, 
další zvláštní pravidla ohledně 
způsobilosti výdajů a pravidla určující 
druhy činností, které nelze podporovat 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Komise stanoví formou prováděcích aktů 
jednotné podmínky týkající se 
předběžného hodnocení finančních nástrojů 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Vypouštěná část je již dostatečně specifikována v odstavci 2. Požadavky na státní pomoc 
zůstávají beze změn; hrozí výrazné byrokratická zátěž, s níž není spojena žádná přidaná 
hodnota. Z důvodu právní jistoty nebudou v souvislosti s předběžným hodnocením přijímány 
žádné akty v přenesené pravomoci, namísto toho to bude upraveno v prováděcím nařízení. 
Odstranění pravomoci Komise v oblasti kombinací je obdobně upraveno v pravidlech státní 
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pomoci. Vyhnutí se zláštnímu právnímu předpisu pro finanční nástroje. Zbývající právní 
úprava je obsažena v článku 35a.

Pozměňovací návrh 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se předběžného hodnocení 
finančních nástrojů, kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, subvencí poplatků za 
záruky a finančních nástrojů, další zvláštní 
pravidla ohledně způsobilosti výdajů a 
pravidla určující druhy činností, které nelze 
podporovat prostřednictvím finančních 
nástrojů.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se předběžného hodnocení 
finančních nástrojů, kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, mikroúvěrů a subvencí 
poplatků za záruky a finančních nástrojů, 
další zvláštní pravidla ohledně způsobilosti 
výdajů a pravidla určující druhy činností, 
které nelze podporovat prostřednictvím 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pravidla, jež nespadají do této hlavy, 
se uplatní pouze na projekt nebo příjemce 
(finanční nástroj).

Or. de
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Odůvodnění

Upřesnění faktu, že na konečného příjemce se normy nespadající pod tuto hlavu (jako jsou 
nesrovnalosti, projekty generující příjem, dlouhodobá životaschopnost projektů) neuplatní.

Pozměňovací návrh 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, 
s výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci investic, 
jejichž cílem je podpora rozvoje nebo 
obnovy měst, pokud pozemky nebo 
nemovitý majetek tvoří součást investice. 
Tyto příspěvky ve formě pozemku nebo 
nemovitého majetku jsou způsobilé, jsou-li 
splněny podmínky uvedené v článku 59.

3. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, 
s výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci investic, 
jejichž cílem je podpora rozvoje nebo 
obnovy měst, pokud pozemky nebo 
nemovitý majetek tvoří součást investice. 
Tyto příspěvky ve formě pozemku nebo 
nemovitého majetku jsou způsobilé, jsou-li 
splněny podmínky uvedené v článku 59, 
bez ohledu na mezní hodnoty stanovené 
v čl. 59 odst. 3 písm. b)..

Or. de

Odůvodnění

Z hospodářského hlediska nerealistický přístup s ohledem na ceny nemovitostí v hlavních 
městech.

Pozměňovací návrh 854
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) 
upravuje hlava [VIII] finančního nařízení. 
Příspěvky z fondů SSR na finanční nástroje 
podle odst. 1 písm. a) se umístí na 

2. Finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) 
upravuje hlava [VIII] finančního nařízení. 
Příspěvky z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, na 
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samostatné účty a používají se v souladu 
s cíli jednotlivých fondů SSR k podpoře 
opatření a konečných příjemců v souladu 
s programem nebo programy, z nichž jsou 
příspěvky poskytnuty.

finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) se 
umístí na samostatné účty a používají se 
v souladu s cíli jednotlivých fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, k podpoře opatření a 
konečných příjemců v souladu 
s programem nebo programy, z nichž jsou 
příspěvky poskytnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) 
upravuje hlava [VIII] finančního nařízení.
Příspěvky z fondů SSR na finanční nástroje 
podle odst. 1 písm. a) se umístí na 
samostatné účty a používají se v souladu 
s cíli jednotlivých fondů SSR k podpoře 
opatření a konečných příjemců v souladu 
s programem nebo programy, z nichž jsou 
příspěvky poskytnuty.

2. Finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) 
upravuje hlava [VIII] finančního nařízení.
Příspěvky z fondů SSR na finanční nástroje 
podle odst. 1 písm. a) se umístí na 
samostatné účty a používají se v souladu 
s cíli jednotlivých fondů SSR k podpoře 
opatření a konečných příjemců v souladu 
s programem nebo programy či 
programem makroregionálního 
rozvojového fondu, z nichž jsou příspěvky 
poskytnuty.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142, které 
stanoví zvláštní pravidla týkající se 
určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Riziko omezujících nepředvídatelných ustanovení. Co se týče produktů, měla by být 
uplatňována maximální pružnost.

Pozměňovací návrh 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142, které 
stanoví zvláštní pravidla týkající se 
určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142, které
stanoví zvláštní pravidla týkající se 
určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

Komise prostřednictvím prováděcího 
nařízení stanoví zvláštní pravidla týkající 
se určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

Or. es

Odůvodnění

Skutečnost, že Komise může v rámci nástroje JEREMIE v období 2014–2020 přijímat akty 
v přenesené pravomoci, by mohla vyvolat nejistotu při tvorbě pokynů a postupů a odrazovat 
od účasti na této iniciativě. Má se za to, že k podnícení projektů prostřednictvím nástroje 
JEREMIE by měly být od samého počátku období nastaveny jasné standardy řízení a 
jednoduché kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány 
z jiných fondů SSR), jež se věnují 
provádění finančních nástrojů v souladu 
s cíli jednotlivých fondů SSR a jež se 
ujmou prováděcích úkolů; podpora těchto 
investic je omezena částkou nezbytnou pro 
provádění nových finančních nástrojů, 
které jsou v souladu s cíli tohoto nařízení; 
nebo

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány 
z jiných fondů SSR), jež se věnují 
provádění finančních nástrojů v souladu s 
cíli jednotlivých fondů SSR a jež se ujmou 
prováděcích úkolů; podpora těchto investic 
je omezena částkou nezbytnou pro 
provádění finančních nástrojů, které jsou 
v souladu s cíli tohoto nařízení; nebo

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné podporovat jak stávající tak nové finanční nástroje.
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Pozměňovací návrh 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány z 
jiných fondů SSR), jež se věnují provádění 
finančních nástrojů v souladu s cíli 
jednotlivých fondů SSR a jež se ujmou 
prováděcích úkolů; podpora těchto investic 
je omezena částkou nezbytnou pro 
provádění nových finančních nástrojů, 
které jsou v souladu s cíli tohoto nařízení; 
nebo,

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány 
z jiných fondů SSR či jiných nástrojů 
EU), jež se věnují provádění finančních 
nástrojů v souladu s cíli jednotlivých fondů 
SSR a jež se ujmou prováděcích úkolů; 
podpora těchto investic je omezena částkou 
nezbytnou pro provádění nových 
finančních nástrojů, které jsou v souladu 
s cíli tohoto nařízení; nebo,

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví pravidla týkající 
se dohod o financování, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou 
pověřeny prováděcími úkoly, jakož i 
nákladů a poplatků týkajících se správy.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví pravidla týkající 
se dohod o financování, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou pověřeny 
prováděcími úkoly, jakož i nákladů a 
poplatků týkajících se správy.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů
stanoví pravidla týkající se dohod 
o financování, úlohy a odpovědnosti 
subjektů, které jsou pověřeny prováděcími 
úkoly, jakož i nákladů a poplatků 
týkajících se správy.

Or. es

Odůvodnění

Skutečnost, že Komise může v rámci nástroje JEREMIE v období 2014–2020 přijímat akty 
v přenesené pravomoci, by mohla vyvolat nejistotu při tvorbě pokynů a postupů a odrazovat 
od účasti na této iniciativě. Má se za to, že k podnícení projektů prostřednictvím nástroje 
JEREMIE by měly být od samého počátku období nastaveny jasné standardy řízení a 
jednoduché kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví pravidla týkající 
se dohod o financování, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou pověřeny 
prováděcími úkoly, jakož i nákladů a 
poplatků týkajících se správy.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty, které stanoví 
pravidla týkající se dohod o financování, 
úlohy a odpovědnosti subjektů, které jsou 
pověřeny prováděcími úkoly, jakož i 
nákladů a poplatků týkajících se správy.

Or. es
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Pozměňovací návrh 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla týkající se 
dohod o financování, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou 
pověřeny prováděcími úkoly, jakož i 
nákladů a poplatků týkajících se správy. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3. 

Or. de

Odůvodnění

Ztotožňujeme se se zdůvodněním právních služeb Rady, že navrhované akty v přenesené 
pravomoci musí mít ve skutečnosti podobu prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b) 
bodech i) a ii) mohou při provádění 
finančních nástrojů prostřednictvím fondů 
fondů svěřit část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty na vlastní odpovědnost 
zajistí, aby finanční zprostředkovatelé 
splňovali kritéria stanovená v [článku 57 a 
v čl. 131 odst. 1, 1a a 3] finančního 
nařízení. Finanční zprostředkovatelé se 
vybírají prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 

5. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b) 
bodech i) a ii) mohou při provádění 
finančních nástrojů prostřednictvím fondů 
fondů svěřit část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty zajistí, aby finanční 
zprostředkovatelé splňovali kritéria 
stanovená v [článku 57 a v čl. 131 odst. 1, 
1a a 3] finančního nařízení. Finanční 
zprostředkovatelé se vybírají 
prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 
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vyloučen střet zájmů. vyloučen střet zájmů.

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost je neurčitým právním pojmem; nejistota ohledně právních následků.

Pozměňovací návrh 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b),
jimž byly svěřeny prováděcí úkoly, si 
mohou na své vlastní jméno a z pověření 
řídícího orgánu otevřít svěřenské účty. 
Aktiva na těchto svěřenských účtech musí 
být spravována v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení při dodržení 
vhodných pravidel obezřetnosti a musí mít 
odpovídající likviditu.

6. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b), 
jimž byly svěřeny prováděcí úkoly, si 
mohou na své vlastní jméno a z pověření 
řídícího orgánu otevřít svěřenské účty a 
definovat finanční nástroj jako oddělenou 
část financí. V takovém případě bude 
odlišení nových finančních prostředků 
investovaných v rámci finančního 
nástroje (včetně příspěvku z operačních 
programů) a původních prostředků, které 
jsou k dispozici z finančního institutu, 
zajištěno oddělenými systémy účtování.

Or. de

Odůvodnění

Finanční nástroje nelze vinou obchodního modelu některých rozvojových bank zobrazovat 
jako účelově vázané účty. Zachování osvědčených postupů ze současného programového 
období.

Pozměňovací návrh 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se konkrétních 
požadavků na převod a správu aktiv 
spravovaných subjekty, jimž byly svěřeny 
prováděcí úkoly, jakož i převodu aktiv 
mezi eurem a měnami jednotlivých států.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Porušení zásady subsidiarity. Regulace vztahů mezi řídicími orgány a subjekty, jimž byly 
svěřeny prováděcí úkoly, v rámci dohody o financování.

Pozměňovací návrh 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se konkrétních požadavků 
na převod a správu aktiv spravovaných 
subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

7. Komise prostřednictvím prováděcích 
předpisů stanoví podrobná pravidla 
týkající se konkrétních požadavků na 
převod a správu aktiv spravovaných 
subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

Or. es

Odůvodnění

Skutečnost, že Komise může v rámci nástroje JEREMIE v období 2014–2020 přijímat akty 
v přenesené pravomoci, by mohla vyvolat nejistotu při tvorbě pokynů a postupů a odrazovat 
od účasti na této iniciativě. Má se za to, že k podnícení projektů prostřednictvím nástroje 
JEREMIE by měly být od samého počátku období nastaveny jasné standardy řízení a 
jednoduché kontrolní postupy.
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Pozměňovací návrh 869
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se konkrétních požadavků na 
převod a správu aktiv spravovaných 
subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se konkrétních požadavků na 
převod a správu aktiv spravovaných 
subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, zvláštních podmínek, za nichž lze 
příspěvky fonačních nástrojů, jiných než 
fondů podléhajících nařízení o společných 
ustanoveních, považovat za vnitrostátní 
zdroje spolufinancování, jakož i převodu 
aktiv mezi eurem a měnami jednotlivých 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se konkrétních požadavků 
na převod a správu aktiv spravovaných 
subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty, které stanoví 
podrobná pravidla týkající se konkrétních 
požadavků na převod a správu aktiv 
spravovaných subjekty, jimž byly svěřeny 
prováděcí úkoly, jakož i převodu aktiv 
mezi eurem a měnami jednotlivých států.

Or. es
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Pozměňovací návrh 871
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty akreditované v souladu 
s článkem 64 neprovádějí u operací, které 
zahrnují finanční nástroje prováděné 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a), ověřování na 
místě. Zprávy o kontrolách jim pravidelně 
předávají subjekty pověřené prováděním 
těchto finančních nástrojů.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty akreditované v souladu s článkem 
64 neprovádějí u operací, které zahrnují 
finanční nástroje prováděné podle čl. 33 
odst. 1 písm. a), ověřování na místě. 
Zprávy o kontrolách jim pravidelně 
předávají subjekty pověřené prováděním 
těchto finančních nástrojů.

1. Subjekty akreditované v souladu 
s článkem 64 neprovádějí u operací, které 
zahrnují finanční nástroje prováděné podle 
čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i) a ii), 
ověřování na místě. Zprávy o kontrolách 
jim pravidelně předávají subjekty pověřené 
prováděním těchto finančních nástrojů.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění zvýhodnění finančních nástrojů schválených na úrovni EU oproti státem 
kontrolovaným úvěrovým institucím v členských státech.

Pozměňovací návrh 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty akreditované v souladu 
s článkem 64 neprovádějí u operací, které 
zahrnují finanční nástroje prováděné podle 
čl. 33 odst. 1 písm. a), ověřování na místě. 
Zprávy o kontrolách jim pravidelně 
předávají subjekty pověřené prováděním 
těchto finančních nástrojů.

1. Řídící orgány neprovádějí u operací, 
které zahrnují finanční nástroje prováděné 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a), ověřování na 
místě. Zprávy o kontrolách jim pravidelně 
předávají subjekty pověřené prováděním 
těchto finančních nástrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty odpovědné za audit programů 
neprovádějí audity operací zahrnujících 
použití finančních nástrojů prováděných 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a systémů 
řízení a kontroly týkajících se těchto 
nástrojů. Zprávy o kontrolách jim 
pravidelně předávají auditoři jmenovaní 
v dohodách o zřízení těchto finančních 
nástrojů.

2. Subjekty odpovědné za audit programů 
neprovádějí audity operací zahrnujících 
použití finančních nástrojů prováděných 
podle čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i) a ii) a 
systémů řízení a kontroly týkajících se 
těchto nástrojů. Zprávy o kontrolách jim 
pravidelně předávají auditoři jmenovaní 
v dohodách o zřízení těchto finančních 
nástrojů.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění zvýhodnění finančních nástrojů schválených na úrovni EU oproti státem 
kontrolovaným úvěrovým institucím v členských státech.

Pozměňovací návrh 875
Mojca Kleva
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgány odpovědné za audit programů 
provádějí audity na úrovni konečných 
příjemců jedině v případě, že podkladové 
dokumenty nejsou k dispozici na úrovni 
finančního nástroje nebo řídícího orgánu, 
nebo v případě nedostatečného sledování 
a ověřování či při odůvodněných 
pochybnostech, že dokumenty 
neodpovídají realitě podpory poskytnuté 
prostřednictvím finančního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se opatření pro řízení a 
kontrolu finančních nástrojů 
prováděných podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a 
čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i), ii) a iii).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
právních předpisů stanoví opatření pro 



PE491.054v01-00 50/158 AM\903903CS.doc

CS

pravomoci týkající se opatření pro řízení a 
kontrolu finančních nástrojů prováděných 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a čl. 33 odst. 4 
písm. b) bodu i), ii) a iii).

řízení a kontrolu finančních nástrojů 
prováděných podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a 
čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i), ii) a iii).

Or. es

Pozměňovací návrh 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se opatření pro řízení a 
kontrolu finančních nástrojů prováděných 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a čl. 33 odst. 4 
písm. b) bodu i), ii) a iii).

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prováděcí akty týkající 
se opatření pro řízení a kontrolu finančních 
nástrojů prováděných podle čl. 33 odst. 1 
písm. a) a čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i), ii) 
a iii).

Or. es

Pozměňovací návrh 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise je přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření pro řízení a 
kontrolu finančních nástrojů 
prováděných podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a 
čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i), ii) a iii). 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s postupem ověřování uvedeným v čl. 143 
odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Ztotožňujeme se se zdůvodněním právních služeb Rady, že navrhované akty v přenesené 
pravomoci musí mít ve skutečnosti podobu prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádosti o platby včetně plateb 
pokrývajících výdaje na finanční nástroje

Žádosti o platby vztahující se k platbám
pokrývajícím výdaje na finanční nástroje

Or. de

Odůvodnění

V opačném případě by nebylo zřejmé, zda je zde nějaká vazba na článek 121.

Pozměňovací návrh 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1 písm. a), musí žádost 
o platbu zahrnovat a odděleně uvádět 
celkovou částku podpory vyplacené na 
dotyčný finanční nástroj.

Pokud jde o finanční nástroje, musí žádost 
o platbu zahrnovat a odděleně uvádět 
celkovou částku podpory vyplacené na 
dotyčný finanční nástroj.

Or. de

Odůvodnění

Úspora nákladů na refinancování prostřednictvím státního spolufinancování.Viz doporučení 
skupiny na vysoké úrovni ze dne 15. května 2011.
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Pozměňovací návrh 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního 
nástroje pro investice do konečných 
příjemců, které mají proběhnout během 
předem stanoveného období, jehož délka 
činí nejvýše dva roky, včetně nákladů na 
řízení nebo poplatků.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštěno z toho důvodu, že se jedná o zbytečné další administrativní náklady a omezení 
flexibility finančních nástrojů, které jsou od samého počátku sladěny s výdaji konečného 
příjemce.

Pozměňovací návrh 883
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního 
nástroje pro investice do konečných 
příjemců, které mají proběhnout během 

vypouští se
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předem stanoveného období, jehož délka 
činí nejvýše dva roky, včetně nákladů na 
řízení nebo poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců, které 
mají proběhnout během předem 
stanoveného období, jehož délka činí 
nejvýše dva roky, včetně nákladů na řízení 
nebo poplatků.

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců, které 
mají proběhnout během předem 
stanoveného období, jehož délka činí 
nejvýše tři roky, včetně nákladů na řízení 
nebo poplatků.

Or. de

Odůvodnění

Inovativní finanční nástroje vyžadují před tím, než se stanou plně fuknčními, určité zaváděcí 
období. Současně jsou ohroženy výkyvy trhu, jež nelze v době vzniku operačního programu 
předvídat, avšak mají výrazný dopad na míru ročního čerpání. Tato skutečnost by se měla 
odrazit v prodloužení lhůty, s cílem zajistit potřebnou pružnost a dokončit vyčerpání fondů.

Pozměňovací návrh 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců, které 
mají proběhnout během předem 
stanoveného období, jehož délka činí 
nejvýše dva roky, včetně nákladů na řízení 
nebo poplatků.

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců, které 
mají proběhnout během předem 
stanoveného období, jehož délka činí 
nejvýše čtyři roky, včetně nákladů na řízení 
nebo poplatků.

Or. es

Odůvodnění

Lhůta pro využití finančních nástrojů v délce dvou let od aktivace je příliš omezující vzhledem 
k tomu, že tyto finanční nástroje jsou vymezeny výrazně delším obdobím (například v případě 
fondů rizikového kapitálu činí průměrná doba investic čtyři roky a následně doba jejich 
převedení na jinou osobu rovněž čtyři roky). Takové jednání je diskriminační, jelikož na 
finanční nástroje vytvořené na úrovni EU se taková lhůta nevztahuje.

Pozměňovací návrh 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců, které 
mají proběhnout během předem 
stanoveného období, jehož délka činí 
nejvýše dva roky, včetně nákladů na řízení 
nebo poplatků.

2. Pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst. 1) písm. b) prováděné 
v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. a) a b), 
musí celkové způsobilé výdaje uvedené 
v žádosti o platbu zahrnovat a odděleně 
uvádět celkovou částku již vyplacené nebo 
předpokládané podpory finančního nástroje 
pro investice do konečných příjemců.
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Or. es

Odůvodnění

Dvouletá lhůta zavádí omezení, která budou jen obtížně splnitelná.

Pozměňovací návrh 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka určená podle odstavce 2 se 
upraví v dalších žádostech o platbu tak, 
aby zohlednila rozdíl mezi částkou 
podpory dříve vyplacené na dotyčný 
finanční nástroj a částkou skutečně 
investovanou do konečných příjemců plus 
vynaložené náklady na řízení a poplatky. 
Tyto částky se v žádosti o platbu uvádějí 
odděleně.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštěno z toho důvodu, že se jedná o zbytečné další administrativní náklady a omezení 
flexibility finančních nástrojů, které jsou od samého počátku sladěny s výdaji konečného 
příjemce.

Pozměňovací návrh 888
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka určená podle odstavce 2 se 
upraví v dalších žádostech o platbu tak, 
aby zohlednila rozdíl mezi částkou 
podpory dříve vyplacené na dotyčný 
finanční nástroj a částkou skutečně 

vypouští se
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investovanou do konečných příjemců plus 
vynaložené náklady na řízení a poplatky. 
Tyto částky se v žádosti o platbu uvádějí 
odděleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci zvláštní pravidla 
týkající se plateb a zrušení plateb na 
finanční nástroje a možných následků pro 
žádosti o platby.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ztotožňujeme se se zdůvodněním právních služeb Rady, že navrhované akty v přenesené 
pravomoci musí mít ve skutečnosti podobu prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci zvláštní pravidla 
týkající se plateb a zrušení plateb na 
finanční nástroje a možných následků pro 
žádosti o platby.

5. Komise prostřednictvím prováděcích 
právních předpisů stanoví zvláštní 
pravidla týkající se plateb a zrušení plateb 
na finanční nástroje a možných následků 
pro žádosti o platby.
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Or. es

Pozměňovací návrh 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci zvláštní pravidla 
týkající se plateb a zrušení plateb na 
finanční nástroje a možných následků pro 
žádosti o platby.

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní pravidla týkající 
se plateb a zrušení plateb na finanční 
nástroje a možných následků pro žádosti 
o platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla týkající se 
plateb a vracení plateb ve vztahu 
k finančním nástrojům a možných 
důsledků, pokud jde o žádosti o platby. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Ztotožňujeme se se zdůvodněním právních služeb Rady, že navrhované akty v přenesené 
pravomoci musí mít ve skutečnosti podobu prováděcích aktů.
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Pozměňovací návrh 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Vhodné podmínky financování a účel 
budou vymezeny v dohodě o financování 
pro vytvoření finančních nástrojů. Přitom
i) splátky půjček, účast či zajištěné 
závazky musí být v době poskytnutí 
potenciálně zajištěny;
ii) není povoleno financování podniků 
v tíživé situaci.

Or. de

Odůvodnění

Veškerá případná specifická omezení způsobilosti musí být regulována na základě nařízení 
o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé výdaje při uzavření Způsobilé výdaje při uzavření programu a 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uzavření programu představují 
způsobilé výdaje finančního nástroje 
celkovou částku skutečně zaplacenou, nebo 
v případě záručních fondů vyčleněnou, 
prostřednictvím finančního nástroje během 
období způsobilosti uvedeného v čl. 55 
odst. 2, která odpovídá:

1. Při uzavření programu a programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
představují způsobilé výdaje finančního 
nástroje celkovou částku skutečně 
zaplacenou, nebo v případě záručních 
fondů vyčleněnou, prostřednictvím 
finančního nástroje během období 
způsobilosti uvedeného v čl. 55 odst. 2, 
která odpovídá:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kapitalizovaným subvencím úrokových 
sazeb nebo subvencím poplatků za záruky, 
jež mají být zaplaceny za období 
nepřesahující 10 let po období způsobilosti 
uvedeném v čl. 55 odst. 2, použitým 
v kombinaci s finančními nástroji, 
zaplacenými na účelově vázaný účet 
zřízený zvlášť k tomuto účelu, pro účinné 
vyplácení po období způsobilosti 
uvedeném v čl. 55 odst. 2, avšak 
v souvislosti s půjčkami nebo jinými 
rizikovými nástroji použitými k úhradě 
investic do konečných příjemců během 

c) kapitalizovaným subvencím úrokových 
sazeb nebo subvencím poplatků za záruky, 
jež mají být zaplaceny za období 
nepřesahující 10 let po období způsobilosti 
uvedeném v čl. 55 odst. 2, použitým 
v kombinaci s finančními nástroji, 
zaplacenými na účelově vázaný účet 
zřízený zvlášť k tomuto účelu či vedený 
odděleně, pro účinné vyplácení po období 
způsobilosti uvedeném v čl. 55 odst. 2, 
avšak v souvislosti s půjčkami nebo jinými 
rizikovými nástroji použitými k úhradě 
investic do konečných příjemců během 
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období způsobilosti uvedeného v čl. 55 
odst. 2;

období způsobilosti uvedeného v čl. 55 
odst. 2;

Or. de

Odůvodnění

Finanční nástroje nelze vinou obchodního modelu některých rozvojových bank zobrazovat 
jako účelově vázané účty.

Pozměňovací návrh 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě akciových nástrojů a 
mikroúvěrů lze kapitalizované náklady 
nebo poplatky týkající se správy, jež mají 
být placeny po dobu nepřesahující 5 let po 
skončení období způsobilosti uvedeného v 
čl. 55 odst. 2, pokud jde o investice do 
konečných příjemců, které byly provedeny 
v tomto období způsobilosti a na něž se 
nemohou vztahovat ustanovení článků 37 
a 38, považovat za způsobilé výdaje, pokud 
jsou placeny na účelově vázaný účet 
zřízený zvlášť k tomuto účelu.

2. Kapitalizované náklady nebo poplatky 
týkající se správy, jež mají být placeny po 
dobu nepřesahující 5 let po skončení 
období způsobilosti uvedeného v čl. 55 
odst. 2, pokud jde o investice do 
konečných příjemců, které byly provedeny 
v tomto období způsobilosti a na něž se 
nemohou vztahovat ustanovení článků 37 
a 38, lze považovat za způsobilé výdaje, 
pokud jsou placeny na účelově vázaný účet 
zřízený zvlášť k tomuto účelu či vedený 
odděleně.

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření týkající se využívání všech typů finančních nástrojů. Finanční nástroje nelze vinou 
obchodního modelu některých rozvojových bank zobrazovat jako účelově vázané účty.

Pozměňovací návrh 898
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 3 – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podpory z fondů SSR vyplacené na 
finanční nástroj; a

i) podpory z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních,
vyplacené na finanční nástroj; a

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se zavedení systému 
kapitalizace ročních splátek pro subvence 
úrokových sazeb a subvence poplatků za 
záruky.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Právní jistota.

Pozměňovací návrh 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se zavedení systému
kapitalizace ročních splátek pro subvence 
úrokových sazeb a subvence poplatků za 
záruky.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
právních předpisů zavede systém
kapitalizace ročních splátek pro subvence 
úrokových sazeb a subvence poplatků za 
záruky.
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Or. es

Odůvodnění

Skutečnost, že Komise může v rámci nástroje JEREMIE v období 2014–2020 přijímat akty 
v přenesené pravomoci, by mohla vyvolat nejistotu při tvorbě pokynů a postupů a odrazovat
od účasti na této iniciativě. Má se za to, že k podnícení projektů prostřednictvím nástroje 
JEREMIE by měly být od samého počátku období nastaveny jasné standardy řízení a 
jednoduché kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 901
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se zavedení systému 
kapitalizace ročních splátek pro subvence 
úrokových sazeb a subvence poplatků za 
záruky.

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci obsahující specifická pravidla 
týkající se zavedení systému kapitalizace 
ročních splátek pro subvence úrokových 
sazeb a subvence poplatků za záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme pravidla pro zavedení 
systému kapitalizace ročních splátek pro 
subvence úrokových sazeb a subvence 
poplatků za záruky. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Právní jistota.

Pozměňovací návrh 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy v tíživé finanční situaci, 
které splňují kritéria stanovená v čl. 22 
odst. 1, investují příjem z úroků či jiné 
zisky do projektů na hospodářskou 
infrastrukturu, případně s podporou 
Komise s cílem maximalizace růstu a 
konkurenceschopnosti.

Or. de

Odůvodnění

Nástroj sdílení rizika zdůrazňuje, že je nutné poskytnout mimořádnou pomoc projektům 
infrastruktury v těch členských státech, které mají finanční obtíže, jelikož tyto projekty 
výrazně posilují a udržují konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opakované použití prostředků 
připadajících na podporu z fondů SSR až 
do uzavření programu

Opakované použití prostředků 
připadajících na podporu z fondů SSR až 
do uzavření programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 905
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výnosy a jiné příjmy, včetně úroků, 
poplatků za záruky, dividend, kapitálových 
výnosů nebo jiných příjmů vytvořených 
investicemi, připadající na podporu z fondů 
SSR poskytovanou na finanční nástroj se 
případně až do výše nezbytných částek 
použijí k těmto účelům:

2. Výnosy a jiné příjmy, včetně úroků, 
poplatků za záruky, dividend, kapitálových 
výnosů nebo jiných příjmů vytvořených 
investicemi, připadající na podporu 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, poskytovanou 
na finanční nástroj se případně až do výše 
nezbytných částek použijí k těmto účelům:

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitálové zdroje zaplacené zpět na 
finanční nástroje a pocházející z investic 
nebo z uvolnění prostředků vyčleněných na 
smlouvy o zárukách, které připadají na 
podporu z fondů SSR, se znovu použijí na 
další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu nebo programů.

1. Kapitálové zdroje zaplacené zpět na 
finanční nástroje a pocházející z investic 
nebo z uvolnění prostředků vyčleněných na 
smlouvy o zárukách, které připadají na 
podporu z fondů SSR, se znovu použijí na 
další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu, programů či programu 
makroregionálního rozvojového fondu, či 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výnosy a jiné příjmy, včetně úroků, 
poplatků za záruky, dividend, kapitálových 
výnosů nebo jiných příjmů vytvořených 
investicemi, připadající na podporu 
z fondů SSR poskytovanou na finanční 
nástroj se případně až do výše nezbytných 
částek použijí k těmto účelům:

2. Prostředky zaplacené zpět na finanční 
nástroje a pocházející z investic nebo 
z uvolnění prostředků vyčleněných na 
smlouvy o zárukách, zejména výnosy 
z jistiny či úroku jakékoli investice či 
výnosy a jiné příjmy, včetně úroků, 
poplatků za záruky, dividend, kapitálových 
výnosů nebo jiných příjmů vytvořených 
investicemi, které připadají na podporu 
z fondů SSR poskytovanou na finanční 
nástroj, se případně až do výše nezbytných 
částek opětovně použijí k těmto účelům:

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úhrada vynaložených nákladů na správu 
nebo úhrada poplatků za správu 
finančního nástroje;

a) úhrada vynaložených nákladů na správu 
nebo úhrada poplatků za správu finančních 
nástrojů a následná náhrada nákladů na 
refinancování státního spolufinancování, 
pokud je poskytnuto finanční institucí ve 
smyslu čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu ii);
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Or. de

Odůvodnění

Čl. 38 odst. 2 písm. b) je příliš málo konkrétní na to, aby náklady rozvojových bank na 
refinancování umožnil sladit s pravidly.

Pozměňovací návrh 909
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úhrada vynaložených nákladů na správu 
nebo úhrada poplatků za správu finančního 
nástroje;

a) úhrada vynaložených nákladů na správu 
nebo úhrada poplatků za správu finančního 
nástroje a následná náhrada nákladů na 
refinancování státního spolufinancování, 
pokud je poskytnuto ve smyslu čl. 33 
odst. 4 písm. b) bodu ii);

Or. de

Pozměňovací návrh 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) preferenční odměňování nepřesahuje 
to, co je nezbytné k vytvoření podmínek 
pro přilákání zdrojů soukromé protistrany 
a zajišťuje sladění zájmů prostřednictvím 
vhodného sdílení rizik a zisku, a investoři 
nesmí dostávat nadměrnou podporu, jež 
musí fungovat na běžném obchodním 
základě, musí být v souladu s pravidly EU 
pro státní podporu a být posouzena 
v rámci předběžného hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 911
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) preferenční odměňování investorů 
působících v souladu se zásadou tržního 
investora, kteří poskytují zdroje, jež 
odpovídají výši podpory z fondů SSR
poskytované na finanční nástroje, nebo 
kteří se podílejí na investicích na úrovni 
konečných příjemců;

b) preferenční odměňování investorů 
působících v souladu se zásadou tržního 
investora, kteří poskytují zdroje, jež 
odpovídají výši podpory z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, poskytované na finanční 
nástroje, nebo kteří se podílejí na 
investicích na úrovni konečných příjemců;

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) preferenční odměňování investorů 
působících v souladu se zásadou tržního 
investora, kteří poskytují zdroje, jež 
odpovídají výši podpory z fondů SSR 
poskytované na finanční nástroje, nebo 
kteří se podílejí na investicích na úrovni 
konečných příjemců;

b) preferenční odměňování investorů 
působících v souladu se zásadou tržního 
investora, kteří poskytují zdroje, jež 
odpovídají výši podpory z fondů SSR 
založené na spolufinancování
poskytované na finanční nástroje, nebo 
kteří se podílejí na investicích na úrovni 
konečných příjemců;

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu nebo programů.

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu, programů, programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
nebo programů makroregionálních 
rozvojových fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) projekty infrastruktury

Or. de

Pozměňovací návrh 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v tíživé finanční situaci, 
které splňují kritéria stanovená v čl. 22 
odst. 1, využívají zdroje uvedené v odstavci 
1 a 2, případně s podporou Komise a 
s cílem maximalizace růstu a 
konkurenceschopnosti, zejména ve formě 
grantů na projekty na hospodářskou 
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infrastrukturu.

Or. de

Pozměňovací návrh 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Využití starších zdrojů po uzavření 
programu

Využití starších zdrojů po uzavření 
programu a programu makroregionálního 
rozvojového fondu

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
poskytovanou na finanční nástroje 
využívaly v souladu s cíli programu po 
dobu nejméně 10 let po jeho uzavření. To 
bude zahrnovat naplánované náklady na 
řízení.

Or. de
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Odůvodnění

Vyjasnění týkající se nákladů na řízení.

Pozměňovací návrh 918
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 5 let po jeho 
uzavření.

Or. fr

Odůvodnění

Doba 10 let po uzavření navrhovaná Komisí pro využívání finančních nástrojů v souladu s cíli 
programu je příliš dlouhá a představuje dlouhodobou právní nejistotu jak pro řídící orgány, 
tak pro příjemce.

Pozměňovací návrh 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu či programu makroregionálního 
rozvojového fondu po dobu nejméně 10 let 
po jeho uzavření.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření. Po 10 letech po uzavření 
programu se zbývající částka převede do 
rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 5 let po jeho 
uzavření.

Or. es
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Odůvodnění

Časová lhůta by měla být ve vzájemném souladu s dobou ponechání si financovaných investic.

Pozměňovací návrh 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v tíživé finanční situaci, 
které splňují kritéria stanovená v čl. 22 
odst. 1, využívají zdroje uvedené 
v odstavcích 1 a 2, případně s podporou 
Komise a s cílem maximalizace růstu a 
konkurenceschopnosti, zejména ve formě 
grantů na projekty na hospodářskou 
infrastrukturu.

Or. de

Pozměňovací návrh 923
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 
zprávě o provádění.

1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 
zprávě o provádění, aby se předešlo 
duplicitě a další administrativní zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Mojca Kleva
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise provede každoročně syntézu 
podávaných informací o využití a 
účinnosti finančních nástrojů v různých 
fondech, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, tematických 
cílech a členských státech.

 Or. en

Pozměňovací návrh 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvedení programu a priority, v jejichž 
rámci se podpora z fondů SSR poskytuje;

a) uvedení programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu a 
priority, v jejichž rámci se podpora z fondů 
SSR poskytuje;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. c – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– d) určení příjemců a příslušná výše jim 
přidělených prostředků veřejného 
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financování;

 Or. en

Pozměňovací návrh 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) celková výše podpory, v členění podle 
programů a priorit nebo opatření, která 
byla poskytnuta na finanční nástroj a 
uvedena v žádostech o platby předložené 
Komisi;

d) celková výše podpory, v členění podle 
programů či programů makroregionálního 
rozvojového fondu a priorit nebo opatření, 
která byla poskytnuta na finanční nástroj a 
uvedena v žádostech o platby předložené 
Komisi;

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) celková výše podpory vyplacené nebo 
vyčleněné na smlouvy o zárukách 
prostřednictvím finančního nástroje 
konečným příjemcům, v členění podle 
programů, priorit nebo opatření, a uvedené 
v žádostech o platby předložené Komisi;

e) celková výše podpory vyplacené nebo 
vyčleněné na smlouvy o zárukách 
prostřednictvím finančního nástroje 
konečným příjemcům, v členění podle 
programů či programů makroregionálního 
rozvojového fondu, priorit nebo opatření, a 
uvedené v žádostech o platby předložené 
Komisi;

 Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) multiplikační účinek investic 
provedených prostřednictvím finančního 
nástroje a hodnota investic a podílů;

g) případně multiplikační účinek investic 
provedených prostřednictvím finančního 
nástroje a hodnota investic a podílů;

 Or. en

Pozměňovací návrh 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) příspěvek finančního nástroje ke splnění 
ukazatelů programu a dotyčné priority.

h) příspěvek finančního nástroje ke splnění 
ukazatelů programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu a 
dotyčné priority.

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 40 – odst. 2 a (nový)



PE491.054v01-00 76/158 AM\903903CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvláštní zpráva se v plném rozsahu 
zveřejňuje.

 Or. en

Pozměňovací návrh 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, zřídí na 
každou prioritu programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
řídící skupinu, který je i výborem na 
monitorování provádění programu 
makroregionálního rozvojového fondu, do 
třech měsíců ode dne oznámení 
rozhodnutí, kterým se přijímá program 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovatitní části společného strategického rámce. Řídící skupiny existují
ve schválených makroregionálních strategiích. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je 
sladění funkce řídící skupiny schválených makroregionálních strategií a vykonávání funkce 
monitorovacího výboru programu.

Pozměňovací návrh 933
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 41 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla fungování, seznam členů, včetně 
jmen jednotlivců, program jednání 
monitorovacího výboru a schválené zápisy 
z jednání se zveřejní.

 Or. en

Pozměňovací návrh 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací 
právo.

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů uvedených 
v článku 5 se zvláštním ohledem na 
partnery, kteří se podíleli na přípravě 
příslušných programů. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací 
právo. Členské státy zajistí v tomto orgánu 
rovné postavení mužů a žen.

 Or. en

Pozměňovací návrh 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací
právo.

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. Výbor 
stanoví pravidla upravující hlasovací
práva.
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 Or. es

Pozměňovací návrh 936
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. Každý člen 
monitorovacího výboru má hlasovací 
právo.

Monitorovací výbor se skládá ze zástupců 
řídícího orgánu a zprostředkujících 
subjektů a zástupců partnerů. K účasti 
v těchto výborech jsou partneři pověřeni 
prostřednictvím průhledných postupů,
které uznávají všechny státní subjekty 
členských států a které jsou nezávislé na 
státu. Každý člen monitorovacího výboru 
má hlasovací právo.

 Or. en

Pozměňovací návrh 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící skupina, která vykonává funkci 
výboru k monitorování provádění 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu, se vytvoří z odborníků 
paritním modelem trojité spirály, v rámci 
kterého bude stejným počtem odborníků 
zastoupený veřejný sektor, akademicko-
duchovní sektor a podnikatelský sektor. 
Každý člen monitorovacího výboru má 
hlasovací práva.

 Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce. Společný model trojité 
spirály, stanovený na expertní bázi, je schopen vytváření funkčního týmu odborníků se 
značným synergickým efektem prostřednictvím kombinace přínosů tří různých sektorů.

Pozměňovací návrh 938
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje 
také zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu.

vypouští se

 Or. en

Pozměňovací návrh 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu.

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu, pokud bude daná země 
do programu finančně přispívat.

 Or. es

Pozměňovací návrh 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu.

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu a může zahrnovat 
zástupce ESÚS nebo jiných organizací 
pro územní spolupráci nacházejících se 
na územích, na něž se vztahuje program.

 Or. fr

Pozměňovací návrh 941
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu.

Monitorovací výbor programu v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce zahrnuje také 
zástupce jakékoli třetí země, která se 
účastní programu a finančně k němu 
přispívá.

 Or. pt

Odůvodnění

Je smysluplné, aby třetí země byly zapojené do monitorovacího výboru, pouze pokud účinně 
k programům přispívají.

Pozměňovací návrh 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Partneři vyberou a jmenují své členy, 
kteří je budou zastupovat v monitorovacím 
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výboru.

 Or. en

Pozměňovací návrh 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Seznam členů monitorovacího výboru 
se uveřejní.

 Or. en

Pozměňovací návrh 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud na program přispívá EIB, může se 
účastnit práce monitorovacího výboru jako 
poradce.

3. Pokud na program či program 
makroekonomického rozvojového fondu
přispívá EIB, může se účastnit práce 
monitorovacího výboru jako poradce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů. Přitom zohledňuje finanční 
údaje, společné ukazatele a ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy, včetně 
změn ukazatelů výsledků, pokrok 
k dosažení vyčíslených cílových hodnot 
a milníky vymezené ve výkonnostním 
rámci.

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou za rok a posuzuje provádění 
programu či programu 
makroekonomického rozvojového fondu a 
pokrok směrem k dosažení jeho cílů.
Přitom zohledňuje finanční údaje, společné 
ukazatele a ukazatele specifické pro 
jednotlivé programy, nebo programy 
makroekonomického rozvojového fondu, 
zejména ty, které se týkají otázek rovnosti 
mezi ženami a muži, včetně změn 
ukazatelů výsledků, pokrok k dosažení 
vyčíslených cílových hodnot a milníky 
vymezené ve výkonnostním rámci.

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů. Přitom zohledňuje finanční 
údaje, společné ukazatele a ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy, včetně 
změn ukazatelů výsledků, pokrok k 
dosažení vyčíslených cílových hodnot 
a milníky vymezené ve výkonnostním 
rámci.

1. Monitorovací výbor se schází nejméně 
dvakrát za rok a posuzuje provádění 
programu a pokrok směrem k dosažení 
jeho cílů a uplatňování horizontálních 
zásad stanovených v článcích 6, 7 a 8 
tohoto nařízení. Přitom zohledňuje 
finanční údaje, společné ukazatele a 
ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy, včetně změn ukazatelů 
výsledků, pokrok k dosažení vyčíslených 
cílových hodnot a milníky vymezené ve 
výkonnostním rámci.
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 Or. en

Pozměňovací návrh 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá 
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu.

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá 
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu nebo programu 
makroekonomického rozvojového fondu.

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá 
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu.

2. Monitorovací výbor se podrobně zabývá 
všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost 
programu, včetně přezkumu výkonnosti.

 Or. en

Pozměňovací návrh 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Monitorovací výbor je konzultován 
v otázce změn programu navrhovaných 
řídícím orgánem a vydává k těmto změnám 
své stanovisko.

3. Monitorovací výbor je konzultován 
v otázce změn programu či programu 
makroekonomického rozvojového fondu
navrhovaných řídícím orgánem a vydává 
k těmto změnám své stanovisko.

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 950
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Monitorovací výbor může řídícímu 
orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu a jeho hodnocení. 
Monitoruje opatření přijatá na základě jeho 
doporučení.

4. Monitorovací výbor může řídícímu 
orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu a toho, jak snížit 
administrativní zátěž pro příjemce. 
Monitoruje opatření přijatá na základě jeho 
doporučení a následně přehodnocuje, zda 
program odpovídá účelu ve smyslu 
projektového a programového řízení dle 
mezinárodně uznávaných kritérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Monitorovací výbor může řídícímu 4. Monitorovací výbor může řídícímu 
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orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu a jeho hodnocení.
Monitoruje opatření přijatá na základě jeho 
doporučení.

orgánu poskytnout doporučení ohledně 
provádění programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu a 
jeho hodnocení. Monitoruje opatření přijatá 
na základě jeho doporučení.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 952
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorovací výbor schvaluje výroční 
zprávu o provádění programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 43 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Monitorovací výbor schvaluje výroční 
zprávy o provádění programů uvedené 
v článku 44 a zprávy o pokroku uvedené 
v článku 46.

Or. en
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Pozměňovací návrh 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od roku 2016 až do roku 2022 včetně 
předkládá členský stát Komisi výroční 
zprávu o provádění programu 
v předchozím rozpočtovém roce.

Od roku 2016 až do roku 2022 včetně 
předkládá členský stát Komisi výroční 
zprávu o provádění programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
v předchozím rozpočtovém roce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů, kde přidělování zdrojů 
z fondů nepřesahuje 75 milionů EUR, je 
členský stát osvobozen od předkládání 
výročních zpráv o provádění a může 
předložit zprávy o provádění v roce 2017 a 
2019.

Or. de

Pozměňovací návrh 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
operace, které byly vybrané pro podporu 
z programu. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit, o kterých operacích se budou informace podávat. 
Výraz „vybrané operace“ není dostatečně výstižný.

Pozměňovací návrh 957
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
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přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek, zjednodušení administrativních 
postupů a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci.
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy nebo 
programy makroregionálního rozvojového 
fondu a vyčíslených cílových hodnot, 
včetně změn v ukazatelích výsledků, a 
milníků vymezených ve výkonnostním 
rámci. Předané údaje se týkají hodnot 
ukazatelů pro plně provedené operace, 
jakož i pro vybrané operace. Rovněž 
uvádějí opatření přijatá za účelem splnění 
předběžných podmínek a jakýchkoli 
záležitostí, které ovlivňují výkonnost 
programu či programu makroregionálního 
rozvojového fondu, a přijatá nápravná 
opatření.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Všechny osobní údaje 
musí být rozlišeny podle pohlaví. Rovněž 
uvádějí opatření přijatá za účelem splnění 
předběžných podmínek a jakýchkoli 
záležitostí, které ovlivňují výkonnost 
programu, přijatá nápravná opatření a 
opatření přijatá na administrativní 
zjednodušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace.
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přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy a 
vyčíslených cílových hodnot, včetně změn 
v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek, propojení hospodářských a 
sociálních partnerů a jakýchkoli 
záležitostí, které ovlivňují výkonnost 
programu, a přijatá nápravná opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Konzultace s hospodářskými a sociálními aktéry rovněž účinnost administrativních postupů 
mají v provedení operačních programů zásadní význam. Začlenění těchto prvků do 
hodnotících zpráv umožňuje Komisi lépe zjistit, jaké konkrétní úsilí členské státy vynaložily za 
účelem lepšího využívání politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 962
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám 
ukazatelů výsledků, pokud to provedená 
hodnocení dokazují. Zpráva rovněž 
posuzuje provádění opatření 
zohledňujících zásady uvedené v článcích 
6, 7 a 8 a informuje o podpoře cílů 
týkajících se změny klimatu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám ukazatelů 
výsledků, pokud to provedená hodnocení 
dokazují. Zpráva rovněž posuzuje 
provádění opatření zohledňujících zásady 
uvedené v článcích 6, 7 a 8 a informuje 
o podpoře cílů týkajících se změny 
klimatu.

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu nebo 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu, včetně příspěvku 
fondů SSR ke změnám ukazatelů výsledků, 
pokud to provedená hodnocení dokazují.
Zpráva rovněž posuzuje provádění opatření 
zohledňujících zásady uvedené v článcích 
6, 7 a 8 a informuje o podpoře cílů 
týkajících se změny klimatu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 964
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám ukazatelů 
výsledků, pokud to provedená hodnocení 
dokazují. Zpráva rovněž posuzuje 
provádění opatření zohledňujících zásady 
uvedené v článcích 6, 7 a 8 a informuje o 
podpoře cílů týkajících se změny klimatu.

3. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2017 popisuje a zároveň analyzuje 
informace uvedené v odstavci 2 a pokrok 
při dosahování cílů programu, včetně 
příspěvku fondů SSR ke změnám ukazatelů 
výsledků, pokud to provedená hodnocení 
dokazují. Zpráva rovněž posuzuje 
provádění opatření zohledňujících zásady 
uvedené v článcích 6, 7 a 8 a informuje o 
podpoře cílů týkajících se změny klimatu a 
opatřeních, která byla podniknuta v rámci 
dosažení cílů snižování chudoby.

Or. it

Pozměňovací návrh 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výroční zpráva o provádění posoudí 
úlohu partnerů uvedených v článku 5 
v provádění programu a obsahuje seznam 
zúčastněných partnerů, jejich úkolů a 
stanovisek, která vyjádřili ohledně 
provádění programu a uplatňování zásady 
partnerství, a to, jak byly jejich názory 
zohledněny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2019 a závěrečná zpráva 
o provádění pro fondy SSR musí kromě 
informací a hodnocení uvedených 
v odstavcích 2 a 3 obsahovat rovněž 
informace o cílech programu a jeho 
přínosu pro strategii Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění 
a zhodnotit pokrok při jejich dosahování.

4. Výroční zpráva o provádění předložená 
v roce 2019 a závěrečná zpráva 
o provádění pro fondy SSR musí kromě 
informací a hodnocení uvedených 
v odstavcích 2 a 3 obsahovat rovněž 
informace o cílech programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu a 
jeho přínosu pro strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a zhodnotit pokrok při jejich 
dosahování.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu. Jsou-li taková 
doporučení vydána, vyrozumí řídící orgán 
Komisi do tří měsíců o přijatých 
nápravných opatřeních.

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu.
Jsou-li taková doporučení vydána, 
vyrozumí řídící orgán Komisi do tří měsíců 
o přijatých nápravných opatřeních.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 968
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu. Jsou-li taková 
doporučení vydána, vyrozumí řídící orgán 
Komisi do tří měsíců o přijatých 
nápravných opatřeních.

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu, včetně jeho 
programového a projektového řízení. 
Jsou-li taková doporučení vydána, 
vyrozumí řídící orgán Komisi do tří měsíců 
o přijatých nápravných opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu. Jsou-li taková 
doporučení vydána, vyrozumí řídící orgán 
Komisi do tří měsíců o přijatých 
nápravných opatřeních.

7. Komise může vydat doporučení k řešení 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
provádění programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany se 
zveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany se 
zveřejní.

8. Výroční a závěrečné zprávy o provádění 
se v plném rozsahu zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany se 
zveřejní.

8. Souhrn obsahu výroční a závěrečné 
zprávy o provádění určený pro občany a 
samotné celkové zprávy se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každoročně od roku 2016 do roku 2022 
včetně se uspořádá výroční přezkumné 
jednání mezi Komisí a každým členským 
státem za účelem posouzení výkonnosti 
jednotlivých programů s ohledem na 
výroční zprávu o provádění a na případné 
připomínky a doporučení Komise.

1. Každoročně od roku 2016 do roku 2022 
včetně se uspořádá výroční přezkumné 
jednání mezi Komisí a každým členským 
státem za účelem posouzení výkonnosti 
jednotlivých programů nebo programů 
makroregionálního rozvojového fondu 
s ohledem na výroční zprávu o provádění 
a na případné připomínky a doporučení 
Komise.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční přezkumné jednání se může 
zabývat více než jedním programem.
V letech 2017 a 2019 se bude výroční 
přezkumné jednání zabývat všemi 
programy v členském státu a rovněž 
zohlední zprávy o pokroku předložené 
v dotyčných letech členským státem 
v souladu s článkem 46.

2. Výroční přezkumné jednání se může 
zabývat více než jedním programem nebo 
programem makroregionálního 
rozvojového fondu. V letech 2017 a 2019 
se bude výroční přezkumné jednání 
zabývat všemi programy nebo programy 
makroregionálního rozvojového fondu 
v členském státu a rovněž zohlední zprávy 
o pokroku předložené v dotyčných letech 
členským státem v souladu s článkem 46.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.



AM\903903CS.doc 97/158 PE491.054v01-00

CS

Pozměňovací návrh 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát a Komise se mohou 
dohodnout, že v některých letech kromě let 
2017 a 2019 výroční přezkumné jednání 
ohledně některého programu neuspořádají.

3. Členský stát a Komise se mohou 
dohodnout, že v některých letech kromě let 
2017 a 2019 výroční přezkumné jednání 
ohledně některého programu nebo 
programů makroregionálního 
rozvojového fondu neuspořádají.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 45 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. U programů, kde přidělování zdrojů 
z fondů nepřesahuje 75 milionů EUR, 
jsou svolána přezkumná jednání v roce 
2017 a 2019, aniž je dotčen čl. 45 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Financial data for the ERDF, ESF and CF are already submitted annually in accordance with 
Article 102(1). This satisfies EU budgetary provisions and facilitates verification of 
performance of the programme. To facilitate the implementation of small programmes and 
take into account proportionality where the financial risk is low, these programmes are 
therefore exempted from the obligation to produce an annual implementation report and 
arrange review meetings. The programmes should therefore be obliged to prepare 
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implementation reports in accordance with Article 44(3) and (4) and progress reports 
(Article 46) in 2017 and 2019. Annual review meetings in accordance with Article 45 should 
also only have to be convened in 2017 and 2019, an option already referred to in 
Article 45(3).

Pozměňovací návrh 977
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména 
s ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu a životního prostředí, včetně cílů 
sítě Natura 2000, jak požadují vnitrostátní 
rámce prioritních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména 
s ohledem na měřitelné kvalitativní a 
kvantitativní milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci, včetně ukazatelů odkazujících se 
horizontální zásady uvedené v článcích 7 
a 8, a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména s 
ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména 
s ohledem na snižování chudoby a 
odstraňování regionálních rozdílů a na 
milníky stanovené pro jednotlivé programy 
ve výkonnostním rámci a na podporu cílů 
v oblasti změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména 
s ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu;

b) pokrok při dosahování strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a to zejména 
s ohledem na milníky stanovené pro 
jednotlivé programy ve výkonnostním 
rámci a na podporu cílů v oblasti změny 
klimatu a snižování chudoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 981
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda byla opatření přijatá ke splnění 
předběžných podmínek nesplněných ke 
dni přijetí smlouvy o partnerství 
prováděna v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda byla opatření přijatá ke splnění 
předběžných podmínek nesplněných ke dni 
přijetí smlouvy o partnerství prováděna 
v souladu se stanoveným 
harmonogramem;

c) zda byla opatření přijatá ke splnění 
předběžných podmínek nesplněných ke dni 
přijetí smlouvy o partnerství prováděna 
v souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádění mechanismů k zajištění 
koordinace mezi fondy SSR a dalšími 
nástroji Unie a vnitrostátními finančními 
nástroji a EIB;

d) provádění mechanismů k zajištění 
koordinace mezi fondy SSR a dalšími 
nástroji Unie, makroregionálním 
rozvojovým fondem a vnitrostátními 
finančními nástroji a EIB;

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 984
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá k posílení způsobilosti 
orgánů členských států a případně 
příjemců spravovat a využívat fondy SSR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá k posílení způsobilosti 
orgánů členských států a případně příjemců 
spravovat a využívat fondy SSR;

f) opatření přijatá k posílení způsobilosti 
orgánů členských států a případně příjemců 
spravovat a využívat fondy SSR včetně 
doporučení pro zajištění odborné přípravy 
v oblasti programového a projektového 
řízení dle mezinárodních standardů ke 
zlepšení správní kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 10 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá k posílení způsobilosti 
orgánů členských států a případně 
příjemců spravovat a využívat fondy SSR;

f) opatření přijatá k posílení způsobilosti 
orgánů členského státu nebo skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond a 
případně příjemců spravovat a využívat 
fondy SSR;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 987
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) plánovaná opatření a odpovídající cíle 
v rámci programů zaměřených na snížení 
administrativní zátěže pro příjemce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 10 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) plánovaná opatření a odpovídající cíle 
v rámci programů zaměřených na snížení 
administrativní zátěže pro příjemce;

g) plánovaná opatření a odpovídající cíle 
v rámci programů nebo programů 
makroregionálních rozvojových fondů
zaměřených na snížení administrativní 
zátěže pro příjemce;
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) úloha partnerů uvedených v článku 5 při 
provádění smlouvy o partnerství.

h) úloha partnerů uvedených v článku 5 při 
provádění smlouvy o partnerství, včetně 
seznamu zúčastněných partnerů, jejich 
odpovědností a jejich názorů, které 
vyjádřili ohledně provádění programu a 
uplatňování zásady partnerství, a toho, jak 
byly jejich názory zohledněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) úloha partnerů uvedených v článku 5 při 
provádění smlouvy o partnerství.

h) úloha partnerů uvedených v článku 5 a 
posouzení kvality a efektivnosti tohoto 
partnerství při provádění smlouvy 
o partnerství.

Or. en

Odůvodnění

S cílem poskytnout skutečný a plný smysl zásadě partnerství členské státy vymezí podrobnou 
úlohu svěřovanou partnerům a dále posoudí, jak dobře byla zavedena zásada partnerství.
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Pozměňovací návrh 991
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projektová a programová výkonnost 
partnerů uvedených v článku 5 při 
provádění smlouvy o partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 2 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) důvody překážek v provádění 
příslušných programů fondů CSF;

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise do tří měsíců ode dne 
předložení zprávy o pokroku zjistí, že 
předložené informace jsou neúplné nebo 
nejasné, může si od členského státu 
vyžádat další informace. Členský stát 
poskytne Komisi požadované informace ve 
lhůtě tří měsíců a případně zprávu 

3. Pokud Komise do tří měsíců ode dne 
předložení zprávy o pokroku zjistí, že 
předložené informace jsou neúplné nebo 
nejasné, může si od členského státu nebo 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, vyžádat 
další informace. Členský stát nebo skupina 
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o pokroku odpovídajícím způsobem upraví. členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, poskytne 
Komisi požadované informace ve lhůtě tří 
měsíců a případně zprávu o pokroku 
odpovídajícím způsobem upraví.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise do tří měsíců ode dne 
předložení zprávy o pokroku zjistí, že 
předložené informace jsou neúplné nebo 
nejasné, může si od členského státu 
vyžádat další informace. Členský stát 
poskytne Komisi požadované informace ve 
lhůtě tří měsíců a případně zprávu 
o pokroku odpovídajícím způsobem upraví.

3. Pokud Komise do jednoho měsíce ode 
dne předložení zprávy o pokroku zjistí, že 
předložené informace jsou neúplné nebo 
nejasné, může si od členského státu 
vyžádat další informace. Členský stát 
poskytne Komisi požadované informace ve 
lhůtě tří měsíců a případně zprávu 
o pokroku odpovídajícím způsobem upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V letech 2017 a 2019 vypracuje Komise 
strategickou zprávu shrnující průběžné 
zprávy členských států, kterou předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 

4. V letech 2017 a 2019 vypracuje Komise 
strategickou zprávu shrnující průběžné 
zprávy členských států nebo skupiny 
členských států, které založily 
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Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

makroregionální rozvojový fond, kterou 
předloží Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména 
s ohledem na pokrok při dosahování 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména 
s ohledem na pokrok při dosahování
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a cílů stěžejních 
iniciativ prováděných v rámci této 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů nebo programů 
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jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění,33 případně 
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

makroregionálních rozvojových fondů a 
také za účelem posouzení jejich účinnosti a 
dopadu. Dopad programů či programů 
makroregionálních rozvojových fondů se 
hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění,33 případně 
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění,33 případně 
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění,33 případně 
v souvislosti s cíli v oblasti klimatu, 
ukazateli týkajícími se horizontálních 
zásad, hrubým domácím produktem (HDP) 
a nezaměstnaností a cíli v oblasti 
kvalitních pracovních míst. Členské státy 
mohou použít další ukazatele, včetně 
ukazatelů spojených se sociálním nebo 
environmentálním dopadem programů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění,33 případně
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací 
regionálních a místních potřeb,
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP), nezaměstnaností 
a chudobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě ustanovení odstavce 1 může být 
dopad programů hodnocen rovněž ve 
vztahu k dalším aspektům, které jsou 
vnímány jako důležité, při zohlednění 
specifických společensko-hospodářských 
a zeměpisných rysů daného území. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy.

2. Členské státy nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy nebo programy 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1002
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy.

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení a zajistí zavedení 
postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných 
pro hodnocení, včetně údajů týkajících se 
společných ukazatelů a případně i 
ukazatelů specifických pro jednotlivé 
programy. Hodnocení i shromažďování 
údajů jsou způsobilé k podpoře v rámci 
technické pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.054v01-00 110/158 AM\903903CS.doc

CS

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu. Komise poskytne 
návod, jak hodnocení provádět.

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu.
Komise poskytne návod, jak hodnocení 
provádět.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1004
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu. Komise poskytne 
návod, jak hodnocení provádět.

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu. Odborné týmy 
provádějící hodnocení budou zahrnovat 
partnery pověřené prostřednictvím 
průhledných postupů, které uznávají 
všechny státní subjekty členského státu a 
které jsou nezávislé na státu. Hodnocení 
provádějí odborníci, kteří jsou funkčně 
nezávislí na řídících orgánech, které jsou 
odpovědné za provádění programu

Or. en
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Pozměňovací návrh 1005
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna hodnocení se v plném rozsahu 
zveřejňují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechna hodnocení se v plném rozsahu 
zveřejňují.

4. Závěrečná zpráva obsahující všechna
hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů.

1. Členské státy nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, provádějí předběžná 
hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce 
jednotlivých programů nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provádění předběžných hodnocení je 
povinností orgánu odpovědného za 
přípravu programů. Předběžná hodnocení 
se předkládají Komisi současně 
s programem a se shrnutím. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
limity, v rámci kterých lze předběžné 
hodnocení kombinovat s hodnocením 
jiného programu.

2. Provádění předběžných hodnocení je 
povinností orgánu odpovědného za 
přípravu programů či programu 
makroregionálních rozvojových fondů.
Předběžná hodnocení se předkládají 
Komisi současně s programem či 
programem makroregionálního 
rozvojového fondu a se shrnutím. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
limity, v rámci kterých lze předběžné 
hodnocení kombinovat s hodnocením 
jiného programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1009
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provádění předběžných hodnocení je 
povinností orgánu odpovědného za 
přípravu programů. Předběžná hodnocení 

2. Provádění předběžných hodnocení je 
povinností orgánu odpovědného za 
přípravu programů. Předběžná hodnocení 
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se předkládají Komisi současně 
s programem a se shrnutím. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
limity, v rámci kterých lze předběžné
hodnocení kombinovat s hodnocením 
jiného programu.

se předkládají Komisi současně 
s programem a se shrnutím. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
limity, v rámci kterých lze předběžná
hodnocení kombinovat u programů, 
u nichž příspěvek EU činí méně než 
150 milionů EUR pro každý z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přínos pro strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
s ohledem na zvolené tematické cíle a 
priority a při zohlednění vnitrostátních a 
regionálních potřeb;

a) přínos pro cíle Unie v oblasti 
soudržnosti a strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění s ohledem na zvolené tematické 
cíle a priority a při zohlednění 
vnitrostátních a regionálních potřeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přínos pro strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
s ohledem na zvolené tematické cíle a 
priority a při zohlednění vnitrostátních a 
regionálních potřeb;

a) přínos pro strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
s ohledem na zvolené tematické cíle, 
horizontální zásady stanovené v článcích 
6, 7 a 8 tohoto nařízení a priority a při 
zohlednění vnitrostátních a regionálních 
potřeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) soulad mezi přidělováním rozpočtových 
prostředků a cíli programu;

c) soulad mezi přidělováním rozpočtových 
prostředků a cíli programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů se 
společným strategickým rámcem,
smlouvou o partnerství a doporučeními 
pro jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů se 
společným strategickým rámcem a
smlouvou o partnerství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů se 
společným strategickým rámcem, 
smlouvou o partnerství a doporučeními
pro jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů a 
horizontálních zásad uvedených 
v článcích 6, 7 a 8 tohoto nařízení
společného strategického rámce, smlouvy
o partnerství a doporučení pro jednotlivé 
země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy 
a doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů se 
společným strategickým rámcem, 
smlouvou o partnerství a doporučeními pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

d) soulad vybraných tematických cílů, 
priorit a odpovídajících cílů programů či 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů se společným strategickým rámcem, 
smlouvou o partnerství a doporučeními pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a doporučením Rady přijatým 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1016
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) relevance a srozumitelnost navržených 
ukazatelů programu;

e) relevance a srozumitelnost navržených 
ukazatelů programů či programů 
makroregionálních rozvojových fondů;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1017
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přiměřenost lidských zdrojů a správní 
kapacity pro řízení programu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přiměřenost lidských zdrojů a správní 
kapacity pro řízení programu;

i) přiměřenost lidských zdrojů a správní 
kapacity pro řízení programu při posouzení 
jejich schopnosti projektového a 
programového řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přiměřenost lidských zdrojů a správní 
kapacity pro řízení programu;

i) přiměřenost lidských zdrojů a správní 
kapacity pro řízení programu či programu 
makroregionálního rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – bod j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) vhodnost postupů pro monitorování 
programu a shromažďování údajů 
nezbytných k provádění hodnocení;

j) vhodnost postupů pro monitorování 
programu či programu makroregionálního 
rozvojového fondu a shromažďování údajů 
nezbytných k provádění hodnocení;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení 
diskriminaci;

l) vhodnost plánovaných opatření na 
podporu rovnosti pro ženy a muže a 
opatření k předcházení diskriminaci, 
zejména opatření k odstranění překážek 
přístupu pro osoby s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení
diskriminaci;

l) přiměřenost plánovaných opatření 
skutečné a účinné rovnosti pro ženy a 
muže a opatření k boji proti diskriminaci;

Or. es

Odůvodnění

Je nutné přihlédnout k zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy a boji proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh 1023
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení 

l) případná přiměřenost veškerých 
plánovaných opatření na podporu rovných 
příležitostí pro ženy a muže a opatření 
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diskriminaci; k předcházení diskriminaci;

 Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje.

m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje, včetně 
kvantifikovaných čistých dopadů na 
změnu klimatu..

 Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje.

m) vhodnost plánovaných opatření na 
podporu udržitelného rozvoje a k prevenci 
dodatečných budoucích vnějších nákladů 
pro evropskou společnost v souladu 
s článkem 8 tohoto nařízení..

 Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. m – bod i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) opatření přijatá k zapojení partnerů 
uvedených v článku 5, zejména 
hospodářských a sociálních partnerů, 
i opatření zaměřená na zjednodušení 
administrativních postupů;

 Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) vhodnost opatření plánovaných nebo 
přijatých k zapojení partnerů uvedených 
v článku 5 do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy 
o partnerství a programů.

 Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zda program odpovídá účelu dle 
mezinárodních standardů kritérií pro 
posuzování projektového a programového 
řízení;

 Or. en
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Pozměňovací návrh 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předběžné hodnocení v případě potřeby
zahrne požadavky pro strategické 
posuzování vlivů na životní prostředí 
stanovené při provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí34.

4. Předběžné hodnocení zahrne požadavky 
pro strategické posuzování vlivů na životní 
prostředí stanovené při provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí34 a dále 
bude obsahovat posouzení dopadu 
programů na změnu klimatu.

 Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předběžné hodnocení v případě potřeby
zahrne požadavky pro strategické 
posuzování vlivů na životní prostředí 
stanovené při provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí .

4. Předběžné hodnocení zahrne požadavky 
pro strategické posuzování vlivů na životní 
prostředí stanovené při provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/42/ES ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí, zejména 
posouzení dopadu programů na 
biologickou rozmanitost a změnu klimatu.

 Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění prosazování udržitelného rozvoje napříč všemi programy, jak je požadováno 
v článku 8, musí předběžné posouzení navrhovaných programů posuzovat veškeré relevantní 
environmentální aspekty, zejména změnu klimatu a biologickou rozmanitost. Je to obzvláště 
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důležité pro dosažení cílů EU do roku 2020 v obou oblastech a vyhnutí se tomu, že programy 
budou mít rozdílné cíle.

Pozměňovací návrh 1031
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán pro každý program 
vypracuje plán hodnocení, který předkládá
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů.

1. Pro každý program vznikne plán 
hodnocení, který předkládá v souladu se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

 Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během programového období provádějí 
řídící orgány hodnocení jednotlivých 
programů na základě plánu hodnocení, a to 
včetně hodnocení k posouzení účinnosti, 
efektivity a dopadu. Nejméně jednou za 
programové období se v rámci hodnocení 
posoudí, jak podpora z fondů SSR přispěla 
k dosahování cílů jednotlivých priorit.
Všechna hodnocení přezkoumává 
monitorovací výbor, který je zasílá Komisi.

3. Během programového období provádějí 
řídící orgány hodnocení jednotlivých 
programů či programů makroregionálního 
rozvojového fondu na základě plánu 
hodnocení, a to včetně hodnocení 
k posouzení účinnosti, efektivity a dopadu.
Nejméně jednou za programové období se 
v rámci hodnocení posoudí, jak podpora 
z fondů SSR přispěla k dosahování cílů 
jednotlivých priorit. Všechna hodnocení 
přezkoumává monitorovací výbor, který je 
zasílá Komisi.

 Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 49 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu se závěry posouzení 
uvedeného v odstavci 3 řídící orgány 
umožní nezbytné změny a zlepšení 
mechanismu programů a postupů jeho 
provádění.

 Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může hodnocení programů 
provádět z vlastního podnětu.

4. Komise může hodnocení programů či 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů provádět z vlastního podnětu.

 Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
v souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
cílům stěžejních iniciativ prováděných 
v rámci této strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
v souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

 Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy.
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
v souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise, členské státy nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond. V rámci 
těchto hodnocení je posuzována účinnost a 
efektivita fondů SSR a jejich příspěvek ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění v souladu se 
zvláštními požadavky stanovenými ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů.
Následné hodnocení se dokončí do 
31. prosince 2023.

 Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění v souladu se zvláštními 
požadavky stanovenými ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů. Následné 
hodnocení se dokončí do 31. prosince 
2023.

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke splnění regionálních a 
místních potřeb v souladu se zvláštními 
požadavky stanovenými ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů. Následné 
hodnocení obsahuje posouzení možných 
překážek provádění programů fondů CSF. 
Následné hodnocení se dokončí do 
31. prosince 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise financovat opatření nezbytná pro 
provádění tohoto nařízení, která se 
zaměřují na přípravu, monitorování, 
správní a technickou pomoc, hodnocení, 
audit a kontrolu.

Z fondů SSR lze z podnětu nebo z pověření 
Komise financovat opatření nezbytná pro 
provádění tohoto nařízení, která se 
zaměřují na přípravu, monitorování, 
správní a technickou pomoc, hodnocení, 
audit, kontrolu, a grantová schémata na 
podporu konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce. V souladu se závěry 
Evropské rady ze dne 30. ledna Unie a členské státy mají zmodernizovat své ekonomiky a 
posílit konkurencieschopnost, abychom zabezpečili udržitelný růst. Unie a členské státy mají 
uplatnit důsledný a komplexní přístup, ve kterém se spojuje inteligentní fiskální konsolidace 
zachovávající investice a strukturální opatření pro budoucí růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření k šíření informací, podpoře sítí, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, mimo jiné i s třetími 
zeměmi. Ve snaze zajistit větší efektivitu 
při sdělování informací široké veřejnosti a 
větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
k korporátní komunikaci v oblasti 
politických priorit Evropské unie, mají-li 
vztah k obecným cílům tohoto nařízení;

f) opatření k šíření informací, podpoře 
navazování a udržování kontaktů, 
provádění komunikačních činností, 
zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností včetně organizací 
občanské společnosti, mimo jiné i s třetími 
zeměmi. Ve snaze zajistit větší efektivitu 
při sdělování informací široké veřejnosti a 
větší provázanost mezi komunikačními 
činnostmi z podnětu Komise přispějí 
prostředky, které byly v rámci tohoto 
nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž 
k pokrytí nákladů na korporátní 
komunikaci v oblasti politických priorit 
Evropské unie za předpokladu, že tyto 
priority mají vztah k obecným cílům 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vytvoření národního a regionálního 
systému pro smírné řešení sporů 
plynoucích z různého výkladu textů, 
konfliktů vztahujících se k auditům, 
kontrolám a podmínkám plateb, obecně 
všem opatřením vyplývajícím z rozdílů 
mezi příjemci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informování a rovněž úvodní a 
průběžná odborná příprava partnerů a 
příjemců ! projektových manažerů a 
administrátorů projektů zmiňovaná 
v článku 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) doporučení, a poskytování této 
činnosti, ohledně odborné přípravy 
v oblasti projektového a programového 
řízení k posílení budování správní 
kapacity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) grantová schémata na podporu 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
realizovaná v rámci makroregionálních 
rozvojových fondů a uplatněná na celou 
dobu provádění makroregionálních 
projektů v rámci priorit programů 
makroregionálních rozvojových fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 
shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Pozměňovací návrh 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) pomoc zastřešujícím tematickým 
organizacím a nevládním organizacím, 
hospodářským a sociálním partnerům a 
sítím a sdružením zastupujícím místní, 
městské a regionální orgány působící na 
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úrovni EU v oblasti politiky soudržnosti za 
účelem vytváření sítí spojujících 
vnitrostátní a regionální partnery činné
v monitorovacím výboru a na podporu 
strukturovaného dialogu mezi těmito 
partnery a Komisí. Tato pomoc může 
navíc zahrnovat podporu výměny názorů 
a spolupráce mezi partnery pracujícími na 
konkrétních tématech ve stávajících a 
nových tematických sítích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) pomoc podporující výměnu názorů a 
spolupráci ve stávajících i nově 
vytvořených tematických sítích tvořených 
místními akčními skupinami uvedenými 
v článku 30 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
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opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států, partnerů podle článku 5, 
zejména hospodářských a sociálních 
partnerů, a příjemců spravovat a využívat 
fondy SSR. Tato opatření se mohou týkat 
předchozích i následujících programových 
období. Tato opatření se mohou týkat 
předchozích i následujících programových 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly, auditu a 
grantových schémat na podporu 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 
Členský stát může fondy SSR využívat na 
podporu opatření ke snížení administrativní 
zátěže pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů a 
příjemců členských států nebo skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
spravovat a využívat fondy SSR. Tato 
opatření se mohou týkat předchozích i 
následujících programových období. Tato 
opatření se mohou týkat předchozích i 
následujících programových období.

Or. sk



AM\903903CS.doc 131/158 PE491.054v01-00

CS

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států, regionálních a místních 
orgánů a příjemců spravovat a využívat 
fondy SSR. Tato opatření se mohou týkat 
předchozích i následujících programových 
období. V případě regionů, které vstoupily 
do Evropské unie nedávno, přijme členský 
stát tato opatření neprodleně, tak aby 
regionální a místní orgány byly schopny 
zvládnout složitost evropských fondů na 
základě tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států, partnerů uvedených 
v článku 5 a příjemců spravovat a využívat 
fondy SSR. Mimoto se podporuje výměna 
názorů a osvědčených postupů probíhající 
na vnitrostátní úrovni mezi místními 
akčními skupinami uvedenými v článku 
30. Tato opatření se mohou týkat 
předchozích i následujících programových 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států, partnerů a příjemců 
spravovat a využívat fondy SSR. Tato 
opatření se mohou týkat předchozích i 
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programových období. následujících programových období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
László Surján

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
budování kapacit, přípravy, řízení, 
monitorování, hodnocení, informování a 
komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, 
kontroly a auditu. Členský stát může fondy 
SSR využívat na podporu opatření ke 
snížení administrativní zátěže pro příjemce, 
a to i prostřednictvím systémů pro 
elektronickou výměnu dat, a opatření ke 
zvýšení způsobilosti orgánů členských 
států a příjemců spravovat a využívat 
fondy SSR. Tato opatření se mohou týkat 
předchozích i následujících programových 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát zajistí, aby 
partnerům uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. 
a), b) a c) tohoto nařízení byla v rámci 
jeho operačních programů přidělena 
technická pomoc na patřičné úrovni, 
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která usnadní zapojení a účast těchto 
partnerů na přípravě a provádění smluv 
o partnerství a na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření v oblasti technické pomoci 
prováděná z podnětu nebo z pověření 
Komise lze financovat ve 100% výši.

2. Opatření v oblasti technické pomoci 
prováděná z podnětu nebo z pověření 
Komise a rovněž makroregionální 
projekty prováděné v rámci priorit 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů, jakož i velké projekty minimálně 
na území čtyř členských států schválené 
makroregionální strategie a 
s aplikovaným grantovým schématem na 
podporu konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti lze financovat ve 100% 
výši.

Or. sk

Odůvodnění

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This amendment 
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able 
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.
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Pozměňovací návrh 1054
László Surján

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření v oblasti technické pomoci 
prováděná z podnětu nebo z pověření 
Komise lze financovat ve 100% výši.

Opatření v oblasti technické pomoci 
z podnětu Komise nebo členského státu 
nebo prováděná z pověření Komise lze 
financovat ve 100% výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je požadované 
spolufinancování ze strany státu, mohou 
ho nahradit i soukromí investoři.

Or. de

Pozměňovací návrh 1056
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použití paušální procentní sazby příjmů 
pro daný druh operace;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výpočet současné hodnoty čistého 
příjmu z operace s přihlédnutím 
k uplatnění zásady „platí znečišťovatel“ a 
případně k aspektům spravedlnosti v 
souvislosti s relativní prosperitou daného 
členského státu.

b) výpočet současné hodnoty čistého 
příjmu z operace s přihlédnutím 
k internalizaci vnějších nákladů v sociální 
a environmentální oblasti u všech druhů 
dopravy, k zásadě „platí znečišťovatel“ a
k aspektům spravedlnosti v souvislosti 
s relativní prosperitou daného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé výdaje na operaci, která má být 
spolufinancována, nesmějí přesáhnout 
současnou hodnotu investičních nákladů na 
operaci po odečtení současné hodnoty 
čistého příjmu určené jednou z těchto 
metod.

Způsobilé výdaje na operaci, která má být 
spolufinancována, nesmějí přesáhnout 
současnou hodnotu investičních nákladů na 
operaci po odečtení současné hodnoty 
čistého příjmu určené jednou z těchto 
metod, s výjimkou investic do udržitelné a 
nízkouhlíkové dopravní infrastruktury, 
kde jsou způsobilé výdaje v souladu 
s aktuální hodnotou investičních nákladů 
na operaci.

Or. de

Odůvodnění

Některé druhy dopravy mají povinnost vytvářet stabilní příjem, zatímco jiné takové povinnosti 
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nepodléhají. Uplatnění tohoto pravidla by mělo za následek to, že EU bude spolufinancovat 
při stejné míře, což by vyžadovalo celkově vyšší objem prostředků EU na projekty, které jsou 
již plně nebo téměř plně podporované z veřejných prostředků, a přitom by projekty vytvářející 
příjem dostávaly poměrně méně financování EU.

Pozměňovací návrh 1059
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se definice paušální 
sazby uvedené výše v písmenu a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se definice paušální 
sazby uvedené výše v písmenu a).

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se definice paušální 
sazby uvedené výše v písmenu a) a metody 
uvedené výše v písmenu b).

Or. en

Odůvodnění

Přijetí metodologie je opatřením obecného významu, jehož cílem je doplnit i jiné než 
podstatné prvky základního právního aktu.

Pozměňovací návrh 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metodiku podle písmene b) přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s přezkumným postupem, který je 
stanoven v čl. 143 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přijetí metodologie je opatřením obecného významu, jehož cílem je doplnit i jiné než 
podstatné prvky základního právního aktu.

Pozměňovací návrh 1062
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se vztahují pouze na 
operace, jejichž celkové náklady přesahují 
1 000 000 EUR.

3. Odstavce 1 a 2 se vztahují pouze na 
operace, jejichž celkové způsobilé náklady 
přesahují 1 000 000 EUR.

Or. pt

Odůvodnění

Je rozumné analyzovat operace vytvářející příjem, obecně známé jako mezera ve financování, 
pokud způsobilé investice přesahují 1 000 000 EUR a nikoli pokud přesahují tuto částku 
celkové náklady prací (způsobilých a nezpůsobilých investic). Cílem tohoto návrhu je, aby se 
zjednodušil pro příjemce postup předkládání žádostí, přičemž zajistí transparentnost 
v přidělování strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na základě odstavců 1 a 2, pokud je 
finanční transakce mezi subjekty se 
stejnou konsolidovanou účetní závěrkou, 
nevezme se v potaz při výpočtu čistých 
příjmů, a to dle metodiky evropského 
systému účtů (ESA) a podle použitelných 
právních předpisů EU a vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o to, že transakce mezi subjekty se stejnou konsolidovanou účetní závěrkou by 
neměly být při výpočtu příjmů započítané.

Pozměňovací návrh 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 54 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na základě odstavců 1 a 2 tohoto 
článku, pokud je finanční transakce mezi 
subjekty se stejnou konsolidovanou účetní 
závěrkou, je vyňata při výpočtu čistých 
příjmů, a to dle metodiky evropského 
systému účtů (ESA) a podle použitelných 
právních předpisů EU a vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. es

Pozměňovací návrh 1065
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů.

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů. Pravidla pro 
způsobilost výdajů zaručují rovnost 
zacházení mezi projekty PPP a projekty 
veřejné zakázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů.

(1) Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů, nebo pravidel
dohodnutých skupinou států ve smlouvě 
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1067
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů.

1. Způsobilost výdajů se kromě případů, 
kdy jsou přímo v tomto nařízení nebo ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů či 
na jejich základě stanovena zvláštní 
pravidla, určuje na základě vnitrostátních 
právních předpisů, s výjimkou výdajů 
realizovaných v rámci projektů Evropské 
územní spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Nalezení společných pravidel k zajištění toho, že soukromé subjekty různých členských států 
nepocítí během realizace programů územní spolupráce jakékoli narušení hospodářské 
soutěže, má zásadní význam.

Pozměňovací návrh 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Operace nelze vybrat pro poskytnutí 
podpory z fondů SSR, pokud byly fyzicky 
dokončeny nebo plně provedeny dříve, než 
příjemce předloží žádost o financování 
v rámci programu řídícímu orgánu, a to 
bez ohledu na to, zda příjemce provedl 
všechny související platby či nikoli.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Operace nelze vybrat pro poskytnutí 
podpory z fondů SSR, pokud byly fyzicky 
dokončeny nebo plně provedeny dříve, než 
příjemce předloží žádost o financování 
v rámci programu řídícímu orgánu, a to 
bez ohledu na to, zda příjemce provedl 
všechny související platby či nikoli.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1070
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Tímto článkem nejsou dotčena pravidla 
způsobilosti technické pomoci z podnětu 
Komise stanovená v článku 51.

5. Tímto článkem nejsou dotčena pravidla 
způsobilosti technické pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Operace může získat podporu z jednoho 
nebo více fondů SSR a z jiných nástrojů 
Unie za předpokladu, že položka výdajů 
uvedená v žádosti o proplacení 
prostřednictvím jednoho z fondů SSR 
neobdrží podporu z jiného fondu nebo 
nástroje Unie ani podporu z téhož fondu 
v rámci jiného programu.

8. Operace může získat podporu z jednoho 
nebo více fondů SSR a z jiných nástrojů 
Unie za předpokladu, že položka výdajů 
uvedená v žádosti o proplacení 
prostřednictvím jednoho z fondů SSR 
neobdrží podporu z jiného fondu nebo 
nástroje Unie ani podporu z téhož fondu 
v rámci jiného programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1072
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 8 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podpora poskytnutá prostřednictvím 
regionu musí být plně vrácena v případě, 
že se příjemce přemístí do jiného regionu, 
členského státu nebo mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 55 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Za účelem příslušných operací 
programu Evropská územní spolupráce 
Komise vytvoří zvláštní režim podpory, 
aby se zabránilo jakémukoli narušení 
hospodářské soutěže mezi subjekty.

Or. fr

Odůvodnění

Nalezení společných pravidel k zajištění toho, že soukromé subjekty různých členských států 
nepocítí během realizace programů územní spolupráce jakékoli narušení hospodářské 
soutěže, má zásadní význam.
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Pozměňovací návrh 1074
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 57 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednorázové částky příspěvku 
z veřejných zdrojů nepřesahující 
100 000 EUR;

c) jednorázové částky příspěvku 
z veřejných zdrojů nepřesahující 
200 000 EUR nebo procentní podíl 7 až 
10 % v případě projektů, které jsou 
seskupeny, nebo opatření prostřednictvím 
sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 57 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednorázové částky příspěvku 
z veřejných zdrojů nepřesahující 
100 000 EUR;

c) jednorázové částky příspěvku 
z veřejných zdrojů prostřednictvím Unie 
nepřesahující 100 000 EUR;

Or. de

Odůvodnění

V tomto případě se musí vyjasnit, že financování nezahrnuje pouze příspěvky z „veřejných 
zdrojů“, ale týká se rovněž fondů EU.

Pozměňovací návrh 1076
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 57 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) financování pevnou sazbou, která se určí 
za použití procentního podílu z jedné nebo 
více stanovených kategorií nákladů.

d) financování pevnou sazbou, která se určí 
za použití procentního podílu z jedné nebo 
více stanovených kategorií nákladů. Tyto 
pevné sazby zahrnují rovněž hodinové 
sazby.

Or. de

Pozměňovací návrh 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 57 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Z podniků jsou způsobilé pro granty 
pouze malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

a) paušální sazbou až do výše 30 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 1079
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

a) paušální sazbou až do výše 25 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

Or. de

Odůvodnění

Pevné sazby nepřímých nákladů pomohou zjednodušit administrativní postupy. K zajištění 
řádné efektivnosti by měly být paušální sazby navýšeny mírně, přičemž budou zohledněny 
místní podmínky.

Pozměňovací návrh 1080
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

a) paušální sazbou až do výše 25 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené,
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

Or. en
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Odůvodnění

Procentní paušální sazba by se měla navýšit, neboť tyto a jiné režimy zjednodušených nákladů 
představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů zjednodušení a racionalizace práce v oblasti 
politiky soudržnosti v místě, tj. na úrovni konečných příjemců, např. v malých podnicích či 
v rozvoji venkova.

Pozměňovací návrh 1081
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

a) paušální sazbou až do výše 25 %
způsobilých přímých nákladů, přičemž tato 
sazba se vypočte na základě přiměřené, 
spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu 
nebo metody, která se v rámci režimů pro 
granty financované výhradně členským 
státem uplatňují na podobný druh operace 
a příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) paušální sazbou až do výše 15 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

b) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

Or. de

Odůvodnění

Pevné sazby nepřímých nákladů pomohou zjednodušit administrativní postupy. K zajištění 
řádné efektivnosti by měly být paušální sazby navýšeny mírně, s přihlédnutím k místním 
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podmínkám.

Pozměňovací návrh 1083
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) paušální sazbou až do výše 15 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

b) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

Or. en

Odůvodnění

Procentní paušální sazba by se měla navýšit, neboť tyto a jiné režimy zjednodušených nákladů 
představují jeden z nejvýznamnějších nástrojů zjednodušení a racionalizace práce v oblasti 
politiky soudržnosti v místě, tj. na úrovni konečných příjemců, např. v malých podnicích či 
v rozvoji venkova.

Pozměňovací návrh 1084
Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 58 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) paušální sazbou až do výše 15 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

b) paušální sazbou až do výše 20 %
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance;

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Věcné příspěvky ve formě poskytnutí 
stavebních prací, zboží, služeb, pozemků a 
nemovitostí, u nichž nebyla provedena 
platba v hotovosti doložená fakturami nebo 
doklady stejné důkazní hodnoty, mohou 
být způsobilé za předpokladu, že to 
pravidla fondů SSR a programu upravující 
způsobilost umožňují a že jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

1. Věcné příspěvky ve formě poskytnutí 
stavebních prací, zboží, služeb, pozemků a 
nemovitostí, u nichž nebyla provedena 
platba v hotovosti doložená fakturami nebo 
doklady stejné důkazní hodnoty, mohou 
být způsobilé za předpokladu, že to 
pravidla fondů SSR, programu a programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
upravující způsobilost umožňují a že jsou 
splněny všechny tyto podmínky:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožňují to pravidla způsobilosti 
programu;

a) umožňují to pravidla způsobilosti 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1087
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákup nezastavěných a zastavěných
pozemků za částku přesahující 10 % 
celkových způsobilých výdajů na danou 
operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

b) nákup pozemků za částku přesahující 
10 % celkových způsobilých výdajů na 
danou operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

Or. de

Odůvodnění

Důvodem tohoto pozměnovacího návrhu je zajistit, aby nevyužívané oblasti mohly být 
klasifikované jeho neomezené z hlediska způsobilosti. Neměl by existovat žádný horní limit ve 
vztahu k celkovým nákladům financování.

Pozměňovací návrh 1088
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákup nezastavěných a zastavěných 
pozemků za částku přesahující 10 % 
celkových způsobilých výdajů na danou 
operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

b) nákup nezastavěných a zastavěných 
pozemků za částku, která přesahuje, 
pokud jde pouze o pozemek, 10 % 
celkových způsobilých výdajů na danou 
operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

Or. de

Odůvodnění

Vyjsnění formulace po konzultaci s Komisí. Konkretizuje záměr Komise a zavedenou praxi, že 
toto pravidlo se uvádí výhradně v souvislosti s pozemkem a nikoli z pohledu odpovídající 
částky dotace pro další rozvoj.
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Pozměňovací návrh 1089
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákup nezastavěných a zastavěných 
pozemků za částku přesahující 10 % 
celkových způsobilých výdajů na danou 
operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

b) nákup nezastavěných a zastavěných 
pozemků za částku, která se, pokud jde 
zastavěný nebo nezastavený pozemek, 
rovná 10 % celkových způsobilých výdajů 
na danou operaci. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech lze pro operace 
týkající se zachování životního prostředí 
stanovit vyšší procentní sazbu.

Or. de

Odůvodnění

Ve formulaci je zapotřebí vyjasnit, že limit 10 % způsobilých výdajů se uplatní pouze ve 
vztahu k zastavěnému nebo nezastavěnému pozemku (určenému znaleckým posudkem nebo 
obdobnou analýzou).

Pozměňovací návrh 1090
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES a pokud představují 
náklad skutečně vynaložený příjemci 
pomoci při realizaci opatření nebo 
projektu.

Or. it
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Odůvodnění

DPH pro některé příjemce různých programů je náklad, stejně jako výdaj na investice a 
technické a obecné výdaje.  Zvlášť pro některé typy příjemců, kteří nemají možnost být 
osvobozeni o DPH nebo jim nemůže být DPH později vrácena, tyto náklady představují 
omezení, kvůli kterému řada potenciálních žadatelů upustí od předložení žádosti o podporu.

Pozměňovací návrh 1091
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.

Or. de

Pozměňovací návrh 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.
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tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.
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zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je 
uhradil jiný příjemce než osoba povinná 
k dani podle čl. 13 odst. 1 prvního 
pododstavce směrnice 2006/112/ES za 
předpokladu, že tyto částky odpovídající 
DPH nebyly zaplaceny v souvislosti 
s poskytováním infrastruktury.

c) odečitatelná daň z přidané hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou odchylek uvedených 
v odstavcích 2 až 3 a ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů musí 
operace podporované z fondů SSR probíhat 
na území, na které se vztahuje program, 
v jehož rámci jsou podporovány („území 
programu“).

1. S výhradou odchylek uvedených 
v odstavcích 2 až 3 a ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů musí 
operace podporované z fondů SSR probíhat 
na území, na které se vztahuje program, 
v jehož rámci jsou podporovány („území 
programu nebo území programu 
makroregionálního rozvojového fondu“).

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán může připustit, aby se 
operace prováděla mimo území programu, 
ale v rámci Unie za předpokladu, že jsou 
splněny všechny následující podmínky:

2. Řídící orgán může připustit, aby se 
operace prováděla mimo území programu 
nebo území programu makroregionálního 
rozvojového fondu, ale v rámci Unie za 
předpokladu, že jsou splněny všechny 
následující podmínky:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) operace je ve prospěch území programu; a) operace je ve prospěch území programu 
nebo území programu makroregionálního 
rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory 
z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na 
úrovni priority, nebo 3 % podpory 
z EZFRV na úrovni programu;

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nebo území programu 
makroregionálního rozvojového fondu
nepřesáhne 10 % podpory z EFRR, Fondu 
soudržnosti a MFF na úrovni priority, nebo 
3 % podpory z EZFRV na úrovni programu 
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory 
z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na 
úrovni priority, nebo 3 % podpory 
z EZFRV na úrovni programu;

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory z 
EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na úrovni 
priority, nebo 5 % podpory z EZFRV na 
úrovni programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory z 
EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na úrovni 
priority, nebo 3 % podpory z EZFRV na 
úrovni programu;

b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu dosahuje alespoň 1 %, avšak
nepřesáhne 10 % podpory z EFRR, Fondu 
soudržnosti a MFF na úrovni priority, nebo 
3 % podpory z EZFRV na úrovni 
programu; Tyto částky mohou být 
přiděleny na opatření uvedená v čl. 87 
odst. 2 písm.c) bodu v) a vi);

Or. fr

Odůvodnění

Partneři by měli být vybízeni k tomu, aby investovali část svých prostředků mimo území jejich 
programu, například v rámci činností přeshraniční, nadnárodní či meziregionální spolupráce 
a v rámci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, se zřetelem k tomu, 
aby se účinně prováděla zásada územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh 1102
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) monitorovací výbor dal k dotyčné 
operaci nebo druhu operace souhlas;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 60 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povinnosti orgánů odpovědných za 
program, pokud jde o řízení, kontrolu 
a audit operace, jsou plněny orgány 
odpovědnými za program, v rámci nějž je 
operace podporována, nebo uzavřou 
smlouvu s orgány v členském státě, ve 
kterém se operace provádí, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odst. 2 
písm. a) a povinnosti související s řízením, 
kontrolou a auditem operace.

d) povinnosti orgánů odpovědných za 
program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu, 
pokud jde o řízení, kontrolu a audit 
operace, jsou plněny orgány odpovědnými 
za program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu, 
v rámci nějž je operace podporována, nebo 
uzavřou smlouvu s orgány v členském 
státě, ve kterém se operace provádí, pokud 
jsou splněny podmínky stanovené v odst. 2 
písm. a) a povinnosti související s řízením, 
kontrolou a auditem operace.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.


