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Pozměňovací návrh 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do deseti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 77; usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě 
Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do deseti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

Or. en

Pozměňovací návrh 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě operace zahrnující investici do 
infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže 
do pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

V případě operace zahrnující investici do
infrastruktury nebo produktivní investici, 
s výjimkou situací, kdy její životní cyklus 
skončil a je odepsána z inventáře 
k amortizaci pro účetní účely v souladu 
s příslušnou právní úpravou, se musí 
příspěvek z fondů SSR vrátit, jestliže do 
pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech 
státní podpory dojde u operace k:

Or. es

Odůvodnění

Někdy je životní cyklus, především u investic do vybavení výzkumu a vývoje, kratší než pět let 
nebo doba provozu. Proto považujeme za nezbytné učinit v takových situacích výjimku.

Pozměňovací návrh 1107
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změně vlastnictví položky 
infrastruktury, která podniku či veřejnému 
subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu;
nebo,

b) změně vlastnictví položky 
infrastruktury, která podniku či veřejnému 
subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu, 
s výjimkou situací, kdy bylo využívání či 
vlastnictví infrastruktury 
spolufinancované ze strukturálních fondů 
převedeno na jiného provozovatele 
v rámci konkurenceschopné nabídky 
v souladu s právními předpisy EU; nebo,

Or. en
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Pozměňovací návrh 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při posuzování projektů, jejichž 
hodnota přesahuje 25 milionů EUR, by 
Komise měla mít veškeré potřebné 
informace, aby mohla odhadnout, zda by 
úroveň financování mohla vést 
k výraznému poklesu pracovních míst ve 
stávajících lokacích v Evropské unii, aby 
se zajistilo, že finanční prostředky 
Společenství nebudou využity na podporu 
změn umístění v rámci Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U operací podporovaných z ESF a 
operací podporovaných z jiných fondů 
SSR, které nejsou investicemi do 
infrastruktury nebo produktivními 
investicemi, se příspěvek z fondu vrací 
pouze tehdy, pokud se na tyto operace 
vztahuje povinnost zachování investice 
podle platných pravidel státní podpory a 
pokud u nich dojde k zastavení nebo 
přemístění výrobní činnosti ve lhůtě 
stanovené v takových pravidlech.

2. U operací podporovaných z ESF a 
operací podporovaných z jiných fondů 
SSR, které nejsou investicemi do 
infrastruktury nebo produktivními 
investicemi, se příspěvek z fondu vrací 
pouze tehdy, pokud se na tyto operace 
vztahuje povinnost zachování investice 
podle platných pravidel státní podpory a 
pokud u nich dojde k zastavení nebo 
přemístění výrobní činnosti ve lhůtě deseti 
let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
příspěvky poskytnuté na finanční nástroje 
nebo jejich prostřednictvím na operaci, 
u níž dojde k zastavení výrobní činnosti 
v důsledku nepodvodného úpadku.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na operaci, 
u níž dojde k zastavení výrobní činnosti 
v důsledku nepodvodného úpadku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 61 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
operace spočívající v získání movitého 
majetku, jenž je odepsán z inventáře 
příjemce, když jeho životnost skončila a 
tento majetek je amortizovaný pro účetní 
účely v souladu s příslušnou právní 
úpravou.

Or. es

Odůvodnění

In order to determine the stability of the operations, it is considered necessary, when making 
investments in movable property (for example, investments in equipment for R&D), to take 
account of the fact that assets acquired have a certain useful life, which is often less than the 
period of durability of the operations provided for in paragraph 1 of Article 61. This implies 
that beneficiaries of structural funds must maintain, in their balance sheet and physically in 
their facilities, equipment that is no longer useful, with the resulting financial damage.
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Pozměňovací návrh 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti členských států Povinnosti členských států a skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy plní povinnosti v oblasti 
řízení, kontroly a auditu a nesou z toho 
vyplývající odpovědnosti, které stanoví 
pravidla sdíleného řízení obsažená ve 
finančním nařízení a zvláštní pravidla 
týkající se fondů. Členské státy nesou 
odpovědnost za řízení a kontrolu programů 
v souladu se zásadou sdíleného řízení.

1. Členské státy nebo skupiny členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, plní povinnosti v oblasti 
řízení, kontroly a auditu a nesou z toho 
vyplývající odpovědnosti, které stanoví 
pravidla sdíleného řízení obsažená ve 
finančním nařízení a zvláštní pravidla 
týkající se fondů. Členské státy nesou 
odpovědnost za řízení a kontrolu programů 
v souladu se zásadou sdíleného řízení.
Skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, odpovídá 
za řízení a kontrolu programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly programů byly zavedeny 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů a aby účinně fungovaly.

2. Členské státy nebo skupiny členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly programů byly zavedeny 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů a aby účinně fungovaly.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1115
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují a zavedou 
postup pro nezávislé šetření a vyřizování 
stížností týkajících se výběru a provádění 
operací spolufinancovaných z fondů SSR.
Členské státy na žádost vyrozumí 
o výsledcích těchto šetření Komisi.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1116
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují a zavedou 
postup pro nezávislé šetření a vyřizování 
stížností týkajících se výběru a provádění 
operací spolufinancovaných z fondů SSR.
Členské státy na žádost vyrozumí 
o výsledcích těchto šetření Komisi.

3. Členské státy vypracují a zavedou 
postup, s rovným zastoupením na obou 
stranách, jak řídícího orgánu, tak 
organizace zastupující příjemce, který 
zajistí nezávislé šetření a vyřizování 
stížností týkajících se výběru, provedení, 
kontrol a plateb a provádění operací 
spolufinancovaných z fondů SSR. Členské 
státy vyrozumí o výsledcích těchto šetření 
a navrhovaných řešeních Komisi, s cílem 
vytvořit portál pro informace řídících 
orgánů, příjemců a partnerů, na nějž se 
zaměřuje článek 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují a zavedou 
postup pro nezávislé šetření a vyřizování 
stížností týkajících se výběru a provádění 
operací spolufinancovaných z fondů SSR.
Členské státy na žádost vyrozumí 
o výsledcích těchto šetření Komisi.

3. Členské státy nebo skupiny členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojové fondy, vypracují a zavedou 
postup pro nezávislé šetření a vyřizování 
stížností týkajících se výběru a provádění 
operací spolufinancovaných z fondů SSR.
Členské státy nebo skupiny členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojové fondy, na žádost vyrozumí 
o výsledcích těchto šetření Komisi.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy nebo skupinou členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojové fondy, a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1119
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
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přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.
Pokud je to možné, musí být všechny 
údaje rozlišeny podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účelem vypuštění tohoto článku je předejít vytváření zbytečně velkého počtu subjektů a 
zúčastěných stran, které by vedlo k tomu, že systém řízení a kontroly bude ještě složitější.
Třebaže se touto otázkou zabývají jiná rozhodnutí Evropského parlamentu, jsme přesvědčeni, 
že Výbor REGI by měl jasně projevit svůj názor na postup udělování akreditací.

Pozměňovací návrh 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s [čl. 56 odst. 3] finančního 
nařízení musí být každý subjekt, který je 
odpovědný za řízení a kontrolu výdajů 
z fondů SSR, akreditován na základě 
oficiálního rozhodnutí akreditačního 
orgánu na ministerské úrovni.

1. V souladu s [čl. 56 odst. 3] finančního 
nařízení musí být každý subjekt, který je 
odpovědný za řízení a kontrolu výdajů 
z fondů SSR, akreditován na základě 
oficiálního rozhodnutí akreditačního 
orgánu na ministerské úrovni, za 
předpokladu, že Komise v posledních 
obdobích financování získala dostatečnou 
důvěru v administrativní struktury daného 
členského státu..

Or. de

Pozměňovací návrh 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud panuje nejistota ohledně 
správní kapacity daného členského státu, 
převezme úkoly akreditačního orgánu 
Komise;

Or. de
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Pozměňovací návrh 1125
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Akreditační orgán dohlíží na 
akreditovaný subjekt a akreditaci mu na 
základě oficiálního rozhodnutí zruší, pokud 
tento subjekt již nesplňuje jedno nebo více 
akreditačních kritérií, neučiní-li subjekt 
nezbytná nápravná opatření ve zkušební 
době, kterou akreditační orgán určí podle 
závažnosti problému. Akreditační orgán 
neprodleně uvědomí Komisi o stanovení 
zkušební doby pro akreditovaný subjekt a 
o každém rozhodnutí o zrušení akreditace.

4. Akreditační orgán dohlíží na 
akreditovaný subjekt a akreditaci mu na 
základě oficiálního rozhodnutí zruší, pokud 
tento subjekt již nesplňuje jedno nebo více 
akreditačních kritérií, neučiní-li subjekt 
nezbytná nápravná opatření ve zkušební 
době, kterou akreditační orgán určí podle 
závažnosti problému. Akreditační orgán 
neprodleně uvědomí Komisi o stanovení 
zkušební doby pro akreditovaný subjekt a 
o každém rozhodnutí o zrušení akreditace.
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nebudou vytvářet samostatný akreditační 
orgán, nýbrž svěří akreditační proces 
nezávislému auditnímu orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členský stát může jmenovat koordinační 
subjekt, jehož úkolem je udržovat kontakt 
s Komisí a poskytovat jí informace, 
podporovat harmonizované uplatňování 
pravidel Unie, vypracovávat souhrnnou 
zprávu obsahující přehled všech prohlášení 
řídících subjektů na vnitrostátní úrovni a 
výroků auditorů a koordinovat provádění 
nápravných opatření týkajících se 
nedostatků společné povahy.

5. Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, může jmenovat 
koordinační subjekt, jehož úkolem je 
udržovat kontakt s Komisí a poskytovat jí 
informace, podporovat harmonizované 
uplatňování pravidel Unie, vypracovávat 
souhrnnou zprávu obsahující přehled všech 
prohlášení řídících subjektů na vnitrostátní 
úrovni a výroků auditorů a koordinovat 
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provádění nápravných opatření týkajících 
se nedostatků společné povahy.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 64 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise zveřejní výroční zprávu 
o krocích Komise a členských států 
přijatých jako příspěvek ke zjednodušení 
(čl. 4. odst. 10); dále se v ní bude zabývat 
zásadou přiměřenosti (čl. 4 odst. 5);

Or. de

Pozměňovací návrh 1128
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu,
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy 
o provádění a na základě auditů 
provedených subjekty členských států a 
subjekty Unie přesvědčí, že členské státy 
zavedly systémy řízení a kontroly, které 
jsou v souladu s tímto nařízením a se 

1. Komise se na základě dostupných 
informací, výročních kontrolních zpráv, 
výročního výroku auditora, výroční zprávy 
o provádění a na základě auditů 
provedených subjekty členských států a 
subjekty Unie přesvědčí, že členské státy 
zavedly systémy řízení a kontroly, které 
jsou v souladu s tímto nařízením a se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů, a 
že tyto systémy během provádění 
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zvláštními pravidly týkajícími se fondů, a 
že tyto systémy během provádění 
programů účinně fungují.

programů účinně fungují.

Or. de

Pozměňovací návrh 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu, 
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy 
o provádění a na základě auditů 
provedených subjekty členských států a 
subjekty Unie přesvědčí, že členské státy 
zavedly systémy řízení a kontroly, které 
jsou v souladu s tímto nařízením a se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů, a 
že tyto systémy během provádění 
programů účinně fungují.

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu, 
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy 
o provádění a na základě auditů 
provedených subjekty členských států a 
subjekty Unie přesvědčí, že členské státy či 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojové fondy, zavedly 
systémy řízení a kontroly, které jsou 
v souladu s tímto nařízením a se zvláštními 
pravidly týkajícími se fondů, a že tyto 
systémy během provádění programů 
účinně fungují.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny audity prováděné 
členskými státy, mohou úředníci nebo 
pověření zástupci Komise provádět audity 
nebo kontroly na místě, které náležitě
předem oznámí. Rozsah takových auditů 
nebo kontrol může zahrnovat zejména 
ověření účinného fungování systémů řízení 
a kontroly v rámci programu nebo jeho 
části a posouzení řádného finančního řízení
operací nebo programů. Těchto auditů se 
mohou účastnit úředníci nebo pověření 
zástupci členského státu.

Aniž jsou dotčeny audity prováděné 
členskými státy, mohou úředníci nebo 
pověření zástupci Komise provádět audity 
nebo kontroly na místě, které předem 
oznámí v předstihu nejméně deseti 
pracovních dní, pokud se nejedná 
o naléhavé případy. Rozsah takových 
auditů nebo kontrol může zahrnovat 
zejména ověření účinného fungování 
systémů řízení a kontroly v rámci 
programu nebo jeho části a posouzení 
řádného finančního řízení operací nebo 
programů. Těchto auditů se mohou účastnit 
úředníci nebo pověření zástupci členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu dosazuje zavedenou praxi, která funguje v současném 
programovém období (článek 72, 1083/2006).

Pozměňovací návrh 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny audity prováděné 
členskými státy, mohou úředníci nebo 
pověření zástupci Komise provádět audity 
nebo kontroly na místě, které náležitě 
předem oznámí. Rozsah takových auditů 
nebo kontrol může zahrnovat zejména 
ověření účinného fungování systémů řízení 
a kontroly v rámci programu nebo jeho 
části a posouzení řádného finančního řízení 
operací nebo programů. Těchto auditů se 
mohou účastnit úředníci nebo pověření 
zástupci členského státu.

Aniž jsou dotčeny audity prováděné 
členskými státy nebo skupinami členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, mohou úředníci nebo 
pověření zástupci Komise provádět audity 
nebo kontroly na místě, které náležitě 
předem oznámí. Rozsah takových auditů 
nebo kontrol může zahrnovat zejména 
ověření účinného fungování systémů řízení 
a kontroly v rámci programu nebo jeho 
části a posouzení řádného finančního řízení 
operací nebo programů. Těchto auditů se 
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mohou účastnit úředníci nebo pověření 
zástupci členského státu nebo skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úředníci nebo pověření zástupci Komise 
řádně zplnomocnění k provádění auditů na 
místě mají přístup ke všem záznamům, 
dokladům a metadatům, které se týkají 
operací podporovaných z fondů SSR nebo 
systémů řízení a kontroly, a to bez ohledu 
na médium, na němž jsou uloženy. Na 
žádost poskytnou členské státy kopie 
takových záznamů, dokladů a metadat 
Komisi.

Úředníci nebo pověření zástupci Komise 
řádně zplnomocnění k provádění auditů na 
místě mají přístup ke všem záznamům, 
dokladům a metadatům, které se týkají 
operací podporovaných z fondů SSR nebo 
systémů řízení a kontroly, a to bez ohledu 
na médium, na němž jsou uloženy. Na 
žádost poskytnou členské státy nebo 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojové fondy, kopie 
takových záznamů, dokladů a metadat 
Komisi.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1133
Monika Smolková, Anna Záborská



PE491.056v01-00 18/169 AM\903905CS.doc

CS

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může požádat členský stát, aby 
přijal opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
se zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

3. Komise může požádat členský stát nebo 
skupinu členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, aby 
přijal opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
se zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může požádat členský stát, aby 
přezkoumal stížnost předloženou Komisi 
ohledně výběru nebo provádění operací 
spolufinancovaných z fondů SSR nebo 
ohledně fungování systému řízení a 
kontroly.

4. Komise může požádat členský stát nebo 
skupinu členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond,, aby 
přezkoumal stížnost předloženou Komisi 
ohledně výběru nebo provádění operací 
spolufinancovaných z fondů SSR nebo 
ohledně fungování systému řízení a 
kontroly.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1135
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 65 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Audity a kontroly jsou prováděny 
v souladu se zásadou zákazu opakování 
stanovenou iniciativou SBA a musí být
přiměřené částce státní podpory, která 
byla na operace přidělena, a stupni rizika.
Je úkolem výboru pro koordinaci fondů 
dle článku 143, aby vymezil pravidla jejich 
uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtové závazky Unie týkající se 
jednotlivých programů se v období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 
uskutečňují v ročních splátkách. 
Rozhodnutí Komise o přijetí programu 
představuje rozhodnutí o financování ve 
smyslu čl. 75 odst. 2 finančního nařízení a 
jakmile je oznámeno dotčenému 
členskému státu, je právním závazkem ve 
smyslu uvedeného nařízení.

Rozpočtové závazky Unie týkající se 
jednotlivých programů nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu se 
v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 uskutečňují v ročních splátkách. 
Rozhodnutí Komise o přijetí programu 
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu představuje rozhodnutí 
o financování ve smyslu čl. 75 odst. 2 
finančního nařízení a jakmile je oznámeno 
dotčenému členskému státu nebo skupině 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, je 
právním závazkem ve smyslu uvedeného 
nařízení.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1137
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1139
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu nebo 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1141
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení kapitoly I a II nijak nebrání 
výplatě částek ke dni splatnosti podpory 
v plné výši, pokud nepříznivě neovlivní 
hospodářský a finanční zájem na 
úspěšném dokončení projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby probíhají formou předběžného 
financování, průběžných plateb, vyplacení 
ročního zůstatku a případně vyplacení 
konečného zůstatku.

2. Platby probíhají formou předběžného 
financování, průběžných plateb a vyplacení 
konečného zůstatku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby probíhají formou předběžného 
financování, průběžných plateb, vyplacení 
ročního zůstatku a případně vyplacení 
konečného zůstatku.

2. Platby probíhají formou předběžného 
financování, průběžných plateb a vyplacení 
konečného zůstatku.

Or. it

Odůvodnění

Má se za to, že rušení v rámci účetní závěrky každý rok může navýšit administrativní zátěž 
řídících orgánů.

Pozměňovací návrh 1144
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 67 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po příjemcích nelze požadovat, aby 
předem hradili část veřejných finančních 
prostředků: Členské státy musí poskytnout 
financování provozu i průběžné platby 
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před zahájením úvodní fáze a včas 
v případě fází následujících, aby nedošlo 
k nežádoucímu přerušení provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 67 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pozdní platby příjemcům zaviněné 
nedodržením stanovených lhůt či 
opožděným zpracováním budou zatíženy 
platbou úroku z prodlení dle právních 
předpisů EU upravujících podmínky 
placení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 67 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Příjemci a zastupující zprostředkující 
organizace, jimž byla udělena ochrana, 
kteří mohou poskytnout nebankovní 
záruky a u nichž už byla vykonána akce 
pomocí veřejného financování, nejsou 
povinni poskytnout bankovní záruku. 
V každém případě by řídící orgány měly 
omezit využívání bankovních záruk a 
preferovat jiné formy záruk. Struktury 
řešení sporů dle čl. 63. odst. 3 jsou 
oprávněny řešit stížnosti v této oblasti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částky uváděné v programech 
předložených členskými státy, v odhadech 
výdajů, výkazech výdajů, žádostech 
o platby a ročních účetních závěrkách a 
výdaje uváděné ve výročních a 
závěrečných zprávách o provádění se 
vyjadřují v eurech.

Částky uváděné v programech 
předložených členskými státy, nebo 
v programech makroregionálních 
rozvojových fondů, předložených 
skupinami členských států, které založily 
makroregionální rozvojové fondy, 
v odhadech výdajů, výkazech výdajů, 
žádostech o platby a ročních účetních 
závěrkách a výdaje uváděné ve výročních a 
závěrečných zprávách o provádění se 
vyjadřují v eurech.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71a
Obecná zásada využití předběžného 

financování
Předběžné financování lze použít pouze 
pro platby příjemcům při provádění 
programu. Za tímto účelem musí být 
okamžitě k dispozici odpovědnému 
subjektu.
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Or. en

Odůvodnění

Čl. 72 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních podle všeho stanoví obecnou zásadu pouze 
v případě úvodního předběžného financování. Cílem pozměňovacího návrhu je vytvoření 
obecné zásady ve vztahu ke všem fondům, na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, pro veškeré prováděné předběžné financování.

Pozměňovací návrh 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V návaznosti na rozhodnutí Komise 
o přijetí programu vyplatí Komise 
počáteční předběžnou platbu na celé 
programové období. Počáteční předběžná 
platba se provádí ve splátkách podle 
rozpočtových potřeb. Splátky jsou 
stanoveny ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

1. V návaznosti na rozhodnutí Komise 
o přijetí programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
vyplatí Komise počáteční předběžnou 
platbu na celé programové období.
Počáteční předběžná platba se provádí ve 
splátkách podle rozpočtových potřeb.
Splátky jsou stanoveny ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předběžné financování lze použít pouze 
pro platby příjemcům při provádění 

vypouští se
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programu. Za tímto účelem musí být 
okamžitě k dispozici odpovědnému 
subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 72 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních podle všeho stanoví obecnou zásadu pouze 
v případě úvodního předběžného financování. Cílem pozměňovacího návrhu je vytvoření 
obecné zásady ve vztahu ke všem fondům, na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, pro veškeré prováděné předběžné financování.

Pozměňovací návrh 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předběžné financování lze použít pouze 
pro platby příjemcům při provádění 
programu. Za tímto účelem musí být 
okamžitě k dispozici odpovědnému 
subjektu.

2. Předběžné financování lze použít pouze 
pro platby příjemcům při provádění 
programu makroregionálního rozvojového 
fondu. Za tímto účelem musí být okamžitě 
k dispozici odpovědnému subjektu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1152
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 72 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příjemci se mohou rozhodnout, že 
budou provádět operace související 
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s prováděním programu až poté, co obdrží 
předběžné financování či jakýkoli závazek 
řídícího orgánu, jímž bude stanoven 
pevný termín platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částku vyplacenou v rámci počátečního 
předběžného financování Komise plně 
zúčtuje nejpozději při uzavření programu.

Částku vyplacenou v rámci počátečního 
předběžného financování Komise plně 
zúčtuje nejpozději při uzavření programu
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1154
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud:

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
šesti měsíců přerušit platební lhůtu týkající 
se žádosti o průběžnou platbu, pokud:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud:

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
šesti měsíců přerušit platební lhůtu týkající 
se žádosti o průběžnou platbu, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud:

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
šesti měsíců přerušit platební lhůtu týkající 
se žádosti o průběžnou platbu, pokud:

Or. it

Odůvodnění

Má se za to, že přerušení platební lhůty týkající se žádosti na dobu devíti měsíců je příliš 
dlouhé.

Pozměňovací návrh 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 74 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pověřená schvalující osoba může omezit 
přerušení platební lhůty pouze na tu část 
výdajů, na něž se vztahuje žádost o platbu 
ovlivněná situacemi uvedenými v odstavci 
1. Pověřená schvalující osoba okamžitě 
informuje členský stát a řídící orgán 
o důvodu přerušení platební lhůty a vyzve 
je k nápravě situace. Pověřená schvalující 
osoba přerušení platební lhůty ukončí, 
jakmile jsou přijata nezbytná opatření.

2. Pověřená schvalující osoba může omezit 
přerušení platební lhůty pouze na tu část 
výdajů, na něž se vztahuje žádost o platbu 
ovlivněná situacemi uvedenými v odstavci 
1. Pověřená schvalující osoba okamžitě 
informuje členský stát nebo skupinu 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, a řídící 
orgán o důvodu přerušení platební lhůty a 
vyzve je k nápravě situace. Pověřená 
schvalující osoba přerušení platební lhůty 
ukončí, jakmile jsou přijata nezbytná 
opatření.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1158
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

1. Do 30. června roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

Or. de

Pozměňovací návrh 1159
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, předá 
Komisi následující dokumenty a informace 
v souladu s [článkem 56] finančního 
nařízení:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1160
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

1. Do 1. března roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

Or. de

Odůvodnění

Lhůta uvedena do souladu s hlasováním Evropského parlamentu o ‘finančních pravidlech pro 
roční rozpočet Evropské unie (2010/0395 (COD)), které se konalo dne 26. října 2011.

Pozměňovací návrh 1161
Michael Theurer
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

1. Do 30. června roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

Or. de

Pozměňovací návrh 1162
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. února roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

1. Do 30. června roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi následující dokumenty a 
informace v souladu s [článkem 56] 
finančního nařízení:

Or. de

Odůvodnění

Lhůty pro předložení roční účetní závěrky by měly být prodlouženy. Předložení ověřené roční 
účetní závěrky do 1. února roku následujícího po skončení účetního období je výraznou 
administrativní zátěží a vytváří obrovský časový tlak na všechny zúčastněné, zejména na 
výkonnou složku místních vlád.

Pozměňovací návrh 1163
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřenou roční účetní závěrku vypouští se
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příslušných subjektů akreditovaných 
podle článku 64;

Or. de

Pozměňovací návrh 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřenou roční účetní závěrku 
příslušných subjektů akreditovaných 
podle článku 64;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1165
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výrok auditora, který vyhotovil určený 
nezávislý auditorský subjekt a který se 
týká prohlášení řídícího subjektu 
o věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti 
a pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly, 
legality a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení, a ke kterému je 
přiložena kontrolní zpráva obsahující 
závěry provedených auditů za účetní rok, 
kterého se výrok auditora týká.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát poskytne Komisi na 
vyžádání další informace. Pokud členský 
stát neposkytne požadované informace 
v příslušné lhůtě stanovené Komisí, může 
Komise přijmout rozhodnutí o účetní 
závěrce na základě informací, které má 
k dispozici.

2. Členský stát či skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, poskytne Komisi na vyžádání další 
informace. Pokud členský stát či skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond,
neposkytne požadované informace 
v příslušné lhůtě stanovené Komisí, může 
Komise přijmout rozhodnutí o účetní 
závěrce na základě informací, které má 
k dispozici.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do [15. února] roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát 
předá Komisi souhrnnou zprávu v souladu 
s [čl. 56 odst. 5] posledním pododstavcem 
finančního nařízení.

3. Do [15. února] roku následujícího po 
skončení účetního období členský stát či 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, předá 
Komisi souhrnnou zprávu v souladu s [čl. 
56 odst. 5] posledním pododstavcem 
finančního nařízení.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Účetní závěrka
1. Do 30. dubna roku následujícího po 
skončení účetního období Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů rozhodne o schválení účetní 
závěrky příslušných subjektů 
akreditovaných podle článku 64 pro 
jednotlivé programy. Rozhodnutí 
o schválení účetní závěrky se týká 
úplnosti, přesnosti a věcné správnosti 
předložených ročních účetních závěrek a 
nejsou jím dotčeny jakékoli následné 
finanční opravy.
2. Postupy týkající se účetní závěrky se 
stanoví ve zvláštních pravidlech týkajících 
se fondů.

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění tohoto článku je navrhováno z toho důvodu, že je v rozporu se snahou 
o zjednodušení, již prosazuje Komise, vzhledem ke složitosti spojené s prováděním 
v programovacím období, v němž by středem pozornosti zlepšení mělo být posuzování 
výsledků.

Pozměňovací návrh 1169
Hermann Winkler
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Účetní závěrka
1. Do 30. dubna roku následujícího po 
skončení účetního období Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů rozhodne o schválení účetní 
závěrky příslušných subjektů 
akreditovaných podle článku 64 pro 
jednotlivé programy. Rozhodnutí 
o schválení účetní závěrky se týká 
úplnosti, přesnosti a věcné správnosti 
předložených ročních účetních závěrek a 
nejsou jím dotčeny jakékoli následné 
finanční opravy.
2. Postupy týkající se účetní závěrky se 
stanoví ve zvláštních pravidlech týkajících 
se fondů.

Or. de

Pozměňovací návrh 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se
Účetní závěrka
1. Do 30. dubna roku následujícího po 
skončení účetního období Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů rozhodne o schválení účetní 
závěrky příslušných subjektů 
akreditovaných podle článku 64 pro 
jednotlivé programy. Rozhodnutí 
o schválení účetní závěrky se týká 
úplnosti, přesnosti a věcné správnosti 
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předložených ročních účetních závěrek a 
nejsou jím dotčeny jakékoli následné 
finanční opravy.
2. Postupy týkající se účetní závěrky se 
stanoví ve zvláštních pravidlech týkajících 
se fondů.

Or. es

Pozměňovací návrh 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 30. dubna roku následujícího po 
skončení účetního období Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů rozhodne o schválení účetní 
závěrky příslušných subjektů 
akreditovaných podle článku 64 pro 
jednotlivé programy. Rozhodnutí 
o schválení účetní závěrky se týká úplnosti, 
přesnosti a věcné správnosti předložených 
ročních účetních závěrek a nejsou jím 
dotčeny jakékoli následné finanční opravy.

1. Do 30. dubna roku následujícího po 
skončení účetního období Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů rozhodne o schválení účetní 
závěrky příslušných subjektů 
akreditovaných podle článku 64 pro 
jednotlivé programy či program 
makroregionálního rozvojového fondu..
Rozhodnutí o schválení účetní závěrky se 
týká úplnosti, přesnosti a věcné správnosti 
předložených ročních účetních závěrek a 
nejsou jím dotčeny jakékoli následné 
finanční opravy.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí finanční opravy 
prostřednictvím úplného nebo částečného 
zrušení příspěvku Unie na daný program a 
získání částky zpět od členského státu s 
cílem vyloučit z financování Unie výdaje, 
které jsou v rozporu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy a 
předpisy Unie, a to i pokud jde 
o nedostatky v systémech řízení a kontroly 
členských států, které odhalila Komise 
nebo Evropský účetní dvůr.

1. Komise provádí finanční opravy 
prostřednictvím úplného nebo částečného 
zrušení příspěvku Unie na daný program
nebo program makroregionálního 
rozvojového fondu a získání částky zpět od 
členského státu s cílem vyloučit 
z financování Unie výdaje, které jsou 
v rozporu s platnými vnitrostátními 
právními předpisy a předpisy Unie, a to i 
pokud jde o nedostatky v systémech řízení 
a kontroly členských států, které odhalila 
Komise nebo Evropský účetní dvůr.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1173
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porušení ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit 
výběr operace ze strany orgánu 
odpovědného za podporu z fondů SSR;

a) porušení ovlivnilo výběr operace ze 
strany orgánu odpovědného za podporu 
z fondů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) existuje riziko, že porušení ovlivní nebo 
by mohlo ovlivnit výši výdajů, které mají 
být uhrazeny z rozpočtu Unie.

b) porušení ovlivní výši výdajů, které mají 
být uhrazeny z rozpočtu Unie.

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za nutné, aby Komise provedla finanční opravy v případě, že se potvrdí, že 
porušení skutečně ovlivnilo výši výdajů, které mají být uhrazeny z rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 1175
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) existuje riziko, že porušení ovlivní nebo 
by mohlo ovlivnit výši výdajů, které mají 
být uhrazeny z rozpočtu Unie.

b) existuje riziko, že porušení ovlivní výši 
výdajů, které mají být uhrazeny z rozpočtu 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při rozhodování o výši finanční opravy 
podle odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie a 
finanční důsledky takového porušení pro 
rozpočet Unie.

3. Při rozhodování o výši finanční opravy 
podle odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie a 
finanční důsledky takového porušení pro 
rozpočet Unie. Komise o tomto rozhodnutí 
včas informuje Evropský parlament.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 77 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud členských stát, které se nachází 
v tíživé finanční situaci, splňuje podmínky 
čl. 22 odst. 1, Komise by měla – na žádost 
– prostřednictvím prováděcího řízení 
vytvořit samostatný program na základě 
centralizovaného řízení dle článku 54a 
nařízení 1605/2002; cílem by mělo být 
soustředit pozastavené či vrácené 
financování a příjmy z úroků nebo fondy, 
které daný členských stát dosud 
nevyčerpal, a co nejúčinněji tyto 
prostředky využít na podporu růstu a 
hospodářského výkonu, zejména co se 
týče projektů na hospodářskou 
infrastrukturu;

Or. de

Pozměňovací návrh 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny programy budou podrobeny 
postupu zrušení závazku vytvořenému na 
základě, že částky spojené se závazkem, na 
které se ve stanoveném období nevztahuje 
předběžné financování nebo žádost 
o platbu, se zruší.

1. Všechny programy nebo programy 
makroregionálních rozvojových fondů 
budou podrobeny postupu zrušení závazku 
vytvořenému na základě, že částky spojené 
se závazkem, na které se ve stanoveném 
období nevztahuje předběžné financování 
nebo žádost o platbu, se zruší.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Závazek týkající se posledního roku 
období bude zrušen podle pravidel, která se 
mají použít pro uzavření programů.

2. Závazek týkající se posledního roku 
období bude zrušen podle pravidel, která se 
mají použít pro uzavření programů nebo 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 78 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ta část závazků, která je dosud otevřená, 
se zruší, pokud nebude kterýkoli 
z dokumentů požadovaných pro uzavření 
předložen Komisi do termínů stanovených 
v pravidlech pro daný fond.

4. Ta část závazků, která je dosud otevřená, 
se zruší, pokud nebude kterýkoli 
z dokumentů požadovaných pro uzavření 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu 
předložen Komisi do termínů stanovených 
v pravidlech pro daný fond.



AM\903905CS.doc 41/169 PE491.056v01-00

CS

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů vyšší moci, které vážně 
ovlivnily provádění programu nebo jeho 
části. Vnitrostátní orgány, které se na vyšší 
moc odvolávají, musí prokázat její přímé 
důsledky pro provádění programu nebo 
jeho části.

b) z důvodů vyšší moci, které vážně 
ovlivnily provádění programu nebo 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu nebo jeho části.
Vnitrostátní orgány nebo orgány skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, které se 
na vyšší moc odvolávají, musí prokázat její 
přímé důsledky pro provádění programu 
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu nebo jeho části.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise uvědomí členský stát a řídící 
orgán s dostatečným předstihem vždy, 
když hrozí nebezpečí uplatnění ustanovení 

1. Komise uvědomí členský stát nebo 
skupinu členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, a řídící 
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o zrušení závazku podle článku 78. orgán s dostatečným předstihem vždy, 
když hrozí nebezpečí uplatnění ustanovení 
o zrušení závazku podle článku 78.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na základě informací, které má 
ke dni 31. ledna, informuje členský stát a 
řídící orgán o výši zrušeného závazku 
podle údajů, které má k dispozici.

2. Komise na základě informací, které má 
ke dni 31. ledna, informuje členský stát 
nebo skupinu členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond, a 
řídící orgán o výši zrušeného závazku 
podle údajů, které má k dispozici.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát má dva měsíce, aby 
odsouhlasil částku, která má být zrušena, 

3. Členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, má dva měsíce, aby 



AM\903905CS.doc 43/169 PE491.056v01-00

CS

nebo předložil své připomínky. odsouhlasil částku, která má být zrušena, 
nebo předložil své připomínky.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června předloží členský stát 
Komisi revidovaný plán financování 
zohledňující snížení částky podpory na 
dotčený rozpočtový rok pro jednu nebo 
více priorit programu. Pokud jej 
nepředloží, Komise upraví plán 
financování snížením příspěvku z fondů 
SSR na dotčený rozpočtový rok. Toto 
snížení se promítne úměrně na částky pro 
každou prioritu.

4. Do 30. června předloží členský stát nebo 
skupina členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, Komisi 
revidovaný plán financování zohledňující 
snížení částky podpory na dotčený 
rozpočtový rok pro jednu nebo více priorit 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvoje. Pokud jej 
nepředloží, Komise upraví plán 
financování snížením příspěvku z fondů 
SSR na dotčený rozpočtový rok. Toto 
snížení se promítne úměrně na částky pro
každou prioritu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě členských států 
nacházejících se v tíživé finanční situaci 
dle čl. 22 odst. 1 bude v rámci programu 
vytvořeného prostřednictvím prováděcího 
opatření administrovaného Komisí dle 
článku 54a nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 investováno omezené 
množství finančních prostředků, přičemž 
se upřednostní maximální podpora růstu 
a hospodářského rozvoje, zejména 
projektů na hospodářskou infrastrukturu, 
aby se předešlo dalším hospodářským 
škodám v regionu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 80 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů pozmění rozhodnutí o přijetí 
programu nejpozději do 30. září.

5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů pozmění rozhodnutí o přijetí 
programu nebo makroregionálního 
rozvojového fondu nejpozději do 30. září.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fondy přispívají k vytváření a provádění 
opatření Unie vedoucích k posilování její 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
v souladu s článkem 174 Smlouvy.

Fondy a opatření podporované fondy
přispívají k vytváření a provádění opatření 
Unie vedoucích k posilování její 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
v souladu s článkem 174 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná fondy přispívají ke
strategii Unie zaměřené na inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění.

Opatření podporovaná fondy rovněž 
vyváženým způsobem přispívají 
k provádění strategie Unie zaměřené na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 81 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „Makroregionální spolupráce“ 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, kterou 
podporují všechny fondy.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se rozdělují mezi tyto tři
kategorie regionů úrovně NUTS 2:

Prostředky pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se rozdělují mezi tyto dvě
kategorie regionů úrovně NUTS 2:

Or. de

Pozměňovací návrh 1192
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP 
v EU-27;

a) méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, a nejvzdálenější regiony;

Or. pt

Odůvodnění

Jelikož nařízení na různých místech uvádí nejvzdálenější regiony jako stejnou kategorii jako 
regiony méně rozvinuté, mělo by to být zachováno i v této části ustanovení.

Pozměňovací návrh 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přechodové regiony, jejichž HDP na 
obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 90 % 
průměru HDP v EU-27;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozvinutější regiony, jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 90 % průměru HDP 
v EU-27.

c) rozvinutější regiony, jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27.

Or. de

Pozměňovací návrh 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto dvě kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za poslední 
dostupné tříleté období, ve vztahu k HDP 
v EU-27 za stejné referenční období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě posledních dostupných údajů 
Unie, ve vztahu k HDP v EU-27 za stejné 
referenční období.

Or. es

Odůvodnění

Jako relevantní ekonomické údaje užívané ke klasifikaci regionů do tří vymezených kategorií 
by měly být brány poslední dostupné údaje, tak aby odrážely současnou skutečnou situaci 
regionů a dopad krize. Z toho důvodu je nezbytné zařadit možnost změny kategorie, která 
umožní revizi kategorií v průběhu období s ohledem na významnou změnu jejich situace.

Pozměňovací návrh 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele,
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období 
posledních tří let, ve vztahu k HDP v EU-
27 za stejné referenční období.

Or. es

Pozměňovací návrh 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 
stejné referenční období.

Pak se musí provést přehodnocení 
seznamu způsobilých regionů v různých 
výše uvedených kategoriích, aby se 
zohlednilo snížení průměru HDP na 
obyvatele v těchto regionech po 
hospodářské a finanční krizi.
Regiony, jejichž průměr HDP na 
obyvatele byl nejvíce postižen recesí, 
budou mít z dodatečných finančních 
prostředků určitou výhodu odpovídající 
jejich nové situaci. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Méně rozvinuté regiony, které se 
nacházely mezi 70 a 75 % průměru HDP 
v EU po více než dvě programová období, 
ale které nebyly schopny dosáhnout 
podstatného zlepšení své hospodářské 
situace, budou v následujícím období 
začleněny do kategorie s větším podílem 
státního spolufinancování;

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 33; Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě 
Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI), v němž 
EP „požaduje, aby bylo časově omezeno období způsobilosti u regionů, které ani po několika 
programových obdobích a přes maximální podporu nejsou schopny doložit významné zlepšení 
hospodářské, sociální a environmentální situace“.

Pozměňovací návrh 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční obdob.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
poslední tříleté období, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1202
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě posledních 
dostupných údajů Unie, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Or. es

Odůvodnění

Užívané ekonomické údaje by měly být poslední dostupné údaje, tak aby přesně odrážely 
současnou skutečnou situaci regionů a dopad krize.

Pozměňovací návrh 1203
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období, stejně jako malé 
ostrovní členské státy, které nejsou pevně 
spojeny s evropskou pevninou a jejichž 
počet obyvatel nepřesahuje 2 miliony.

Or. en
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Odůvodnění

Malé ostrovní státy, které jsou vystaveny závažným omezením plynoucím z jejich vzdálené a 
izolované polohy, bez podpory národní pevninské oblasti, musí být plně způsobilé pro Fond 
soudržnosti a nikoli na přechodném základě. Územní zvláštní rysy malých ostrovních států 
byly uznány v ustanoveních článku 174 a v prohlášení 33 ke Smlouvě. Za „malé ostrovní 
státy“ byly Organizací spojených národů uznány rovněž Malta a Kypr.; K vymezení toho, co 
je malý ostrovní stát, by se mohlo použít i hledisko velikosti (např. počet obyvatel).

Pozměňovací návrh 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie 
dostupných za poslední tři roky, je nižší 
než 90 % průměru HND na obyvatele 
v EU-27 za stejné referenční období.

Or. es

Pozměňovací návrh 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2010, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1206
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které sice budou způsobilé k 
financování z Fondu soudržnosti v roce 
2013, avšak jejichž nominální HND na 
obyvatele převyšuje 90 % průměru HND 
na obyvatele v EU-27, vypočteného podle 
prvního pododstavce, dostávají podporu 
z Fondu soudržnosti přechodně a na 
zvláštním základě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ihned po vstupu tohoto nařízení 
v platnost přijme Komise prováděcím 
aktem rozhodnutí, které stanoví seznam 
regionů, jež splňují kritéria tří kategorií
regionů uvedená v odstavci 2, a členských 
států, jež splňují kritéria odstavce 3. Tento 
seznam platí od 1. ledna 2014 do 31. 
prosince 2020.

4. Ihned po vstupu tohoto nařízení v 
platnost přijme Komise prováděcím aktem 
rozhodnutí, které stanoví seznam regionů, 
jež splňují kritéria dvou kategorií regionů 
uvedená v odstavci 2, a členských států, jež 
splňují kritéria odstavce 3. Tento seznam 
platí od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 82 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. 6 V roce 2015 Komise přezkoumá 
způsobilost regionů podle jednotlivých 
kategorií uvedených v bodu 2. Tyto 
regiony, pokud v důsledku krize jejich 
HDP na obyvatele kleslo alespoň o 5 % 
mezi výše uvedeným referenčním obdobím 
a obdobím 2010 až 2013, budou mít 
z dodatečných finančních prostředků 
určitou výhodu odpovídající jejich nové 
situaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států, aniž je 
dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 
odst. 7.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států pro cíl 
„Investice pro růst a zaměstnanost“, aniž 
je dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 
odst. 7, a prostřednictvím programu 
spolupráce pro cíl Evropská územní 
spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Na základě zprávy (2010/2155(INI)) přijaté na plenárním zasedání v červnu 2011 usiluje 
pozměňovací návrh o to, aby byly získány evropské prostředky, jež budou přiděleny na 
program spolupráce. Tento systém přidělování by zabránil nevyváženému přidělování 
prostředků jednotlivým členským státům pro stejné území a strategii výpočtu finančních 
výnosů, s cílem naplnit potřeby dotčeného území spolupráce integrovaně.
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Pozměňovací návrh 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států, aniž je 
dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 
odst. 7.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států v rámci 
cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“, 
aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a 
čl. 84 odst. 7, a pomocí programu 
spolupráce v rámci cíle „Evropská územní 
spolupráce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1211
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států, aniž je 
dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 
odst. 7.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států týkající se 
cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“, 
aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a 
čl. 84 odst. 7, a prostřednictvím programu 
spolupráce týkající se cíle Evropská 
územní spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Pokračování v nynějším systému rozdělení pro jednotlivé členské státy v sobě nese dvojí 
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riziko: nevyvážené příděly jednotlivým členským státům pro stejné území a otázku 
zachovávání spravedlivé strategie výnosů v každém členském státě.

Pozměňovací návrh 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků v 
členění podle členských států, aniž je 
dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 
odst. 7.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
roční rozdělení celkových prostředků 
v členění podle členských států zaměřené 
na cíl „Investice pro růst a 
zaměstnanost“, aniž je dotčen odstavec 3 
tohoto článku a čl. 84 odst. 7, a na cíl 
Evropská územní spolupráce.

Or. es

Pozměňovací návrh 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostředky na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 96,52 % z celkových 
finančních zdrojů (tzn. celkem 
324 320 492 844 EUR) a přidělí se takto:

1. Prostředky na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost činí XX % z celkových 
finančních zdrojů (tzn. celkem 
XXX XXX XXX XXX EUR) a přidělí se 
takto:

Or. es

Pozměňovací návrh 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 50,13 % (tzn. celkem 
162 589 839 384 EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

a) [50.13 %] 1 (xxx) pro méně rozvinuté 
regiony;

__________________
1 Procento musí být upraveno v souladu 
s jednáními MFF.

Or. de

Pozměňovací návrh 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 50,13 % (tzn. celkem 
162 589 839 384 EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

a) XX % (tzn. celkem 
XXX XXX XXX XXX EUR) pro méně 
rozvinuté regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 12,01 % (tzn. celkem 
38 951 564 661 EUR) pro přechodové 
regiony;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 12,01 % (tzn. celkem 
38 951 564 661 EUR) pro přechodové 
regiony;

b) XX % (tzn. celkem 
XXX XXX XXX XXX EUR) pro 
přechodové regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 1218
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Všechny regiony, které byly způsobilé 
pro financování v rámci cíle konvergence 
podle čl. 5 odst. 1 podle čl. 5 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a jejichž 
HDP na obyvatele je vyšší než 75 % 
průměrného HDP EU-27, a regiony, které 
byly způsobilé k financování v rámci 
přechodné podpory podle čl. 8 odst. 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, obdrží 
ze strukturálních fondů příděl nejméně 
dvě třetiny svých přídělů na období 2007–
2013 (tzn. celkem XXXX XXXX 
XXXX EUR).

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 16,39 % (tzn. celkem 
53 142 922 017 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) [28,40 %]1 (xxx) pro rozvinutější 
regiony;

__________________
1 Procento musí být upraveno v souladu 
s jednáními MFF.

Or. de

Pozměňovací návrh 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 16,39 % (tzn. celkem 
53 142 922 017 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) XX % (tzn. celkem 
XX XXX XXX XXX EUR) pro rozvinutější
regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 21,19 % (tzn. celkem 68 710 486 782 
EUR) pro členské státy.
podporované Fondem soudržnosti;

d) [21.19 %]1(xxx) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

__________________
1 Procento musí být upraveno v souladu 
s jednáními MFF.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 21,19 % (tzn. celkem 
68 710 486 782 EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

d) XX % (tzn. celkem XX XXX XXX XXX 
EUR) pro členské státy podporované 
Fondem soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) 
jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

e) V rámci EFRR XXX rozpočtu EUR
(tzn. 40 EUR na obyvatele) jako dodatečné 
finanční prostředky pro nejvzdálenější 
regiony uvedené v článku 349 Smlouvy 
a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria 
stanovená v článku 2 protokolu č. 6 ke 
Smlouvě o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) e) 0,29 % (xxx) jako dodatečné finanční 
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jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony 
úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

Or. de

Pozměňovací návrh 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR)
jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

e) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a XXX 
EUR jako dodatečné financování pro 
regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria 
stanovená v článku 2 protokolu č. 6 ke 
Smlouvě o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska.

Or. es

Pozměňovací návrh 1226
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR)
jako dodatečné finanční prostředky pro
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

e) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro regiony úrovně NUTS 2 
splňující kritéria stanovená v článku 2 
protokolu č. 6 ke Smlouvě o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR)
jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska.

e) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony,
pro které by úroveň podpory odpovídala 
realitě znevýhodnění, jemuž čelí 
nejvzdálenější regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) 
jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

e) XX % (tzn. celkem
XXXX XXXX XXXX EUR) jako dodatečné 
finanční prostředky pro nejvzdálenější 
regiony uvedené v článku 349 Smlouvy 
a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria 
stanovená v článku 2 protokolu č. 6 ke 
Smlouvě o přistoupení Rakouska, Finska a 
Švédska.

Or. pt

Odůvodnění

V posledním víceletém finančním rámci (2007–2013) obdržely nejvzdálenější regiony a řídce 
osídlené regiony 1 513 milionů EUR v cenách roku 2004, což odpovídá 1 738 milionů EUR 
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v cenách roku 2011. Porovnáme-li částky programového období 2007–2012 s částkami na 
programové období 2014–2020 v současných cenách, je zde 47% pokles dodatečného 
přidělování, což je nerozumné vzhledem k ohromným přírodním, hospodářským a sociálním 
znevýhodněním v těchto regionech.

Pozměňovací návrh 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro území závažně a trvale 
geograficky znevýhodněná, v rámci 
operačních programů přijatých podle 
článku 10 nařízení o EFRR; tato území 
jsou vymezena v čl. 111 odst. 4, kromě 
těch, která jsou již zahrnuta do písmene 
e).

Or. es

Pozměňovací návrh 1230
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony, 
pro které by úroveň podpory odpovídala 
realitě znevýhodnění, jemuž čelí 
nejvzdálenější regiony.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) f) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky pro regiony úrovně NUTS 2 
splňující kritéria stanovená v článku 2 
protokolu č. 6 ke Smlouvě o přistoupení
Rakouska, Finska a Švédska.

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) XXX EUR jako dodatečné finanční 
prostředky územím trvale a závažně 
geograficky znevýhodněná, v rámci 
operačních programů přijatých podle 
článku 10 nařízení o EFRR; jedná se o ta 
území, jež jsou vymezena v čl. 111 odst. 4 
kromě těch, která již byla uvedena pod 
písmeny a) a f);

Or. en

Odůvodnění

Územím, která jsou trvale a závažně znevýhodněná geografickými podmínkami, musí být 
zaručeny dodatečné finanční prostředky, aby jim pomohly překonat obtíže v důsledku jejich 
příslušných podmínek a využít jejich rozvojových potenciálů.

Pozměňovací návrh 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) XXX EUR jako dodatečné finanční
prostředky územím trvale a závažně 
znevýhodněným geografickými 
podmínkami, v rámci operačních 
programů přijatých podle článku 10 
nařízení o EFRR; jedná se o ta území, jež 
jsou vymezena v čl. 111 § 4 kromě těch, 
která již byla uvedena pod písmeny a) a f);

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U členských států, které přistoupily k Unii 
před rokem 2013, jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 55 % průměru HDP 
v EU-27 a jejichž průměrný skutečný růst 
HND mezi lety 2008 a 2010 byl nižší než 
průměr v EU-27, je příděl prostředků 
z politiky soudržnosti nejméně ve výši 
přídělu na období let 2017 až 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 a jejichž 
průměrný reálný růst HDP v letech 2008 
až 2010 byl nižší než průměr HDP v EU-
27, dostávají příděl při maximální úrovni 
stanovené na 3,X % jejich HDP nebo 
jejich přídělu na období let 2007–2013, 
podle toho, která z obou částek je nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1236
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, dostávají příděl ze strukturálních 
fondů nepřesahující 50 % jejich přídělu na 
období let 2007–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti investic ze strukturálních fondů a s cílem dosáhnout 
pokroku v oblasti hospodářského růstu a sociální soudržnosti evropských regionů plynoucího 
ze sbližování musí tyto regiony dostávat nejméně dvě třetiny jejich přídělu na období let 
2007–2013 tak, aby se upevnil jejich dosažený rozvoj.

Pozměňovací návrh 1239
Ana Miranda

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, nebo regiony opouštějící prvně 
kategorii „regiony konvergence“, 
překonají minimální úrovně podpory a 
jejich podpora v letech 2014–20 bude 
odpovídat mechanismům pro upravování 
s postupným a sestupným procentem 
jejich předchozího orientačního 
průměrného ročního přídělu v rámci 
přídělu „Konvergence“, vypočteného 
Komisí ve víceletém finančním rámci na 
období let 2007–2013. Za období let 2014–
2020 bude celková podpora představovat
nejméně dvě třetiny jejich podpory
v období let 2007–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny regiony, které obdržely podporu 
v období let 2007 až 2013 v rámci cíle 
„Konvergence“, jejichž HDP na obyvatele 
je vyšší než 75 % průměru HDP v EU-27, 
dostávají příděl ze strukturálních fondů ve 
výši nejméně dvou třetin jejich přídělu na 
období let 2007–2013..

Or. de
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Odůvodnění

Mělo by být nalezeno přechodné uspořádání, aby bylo možné předejít nepatřičně tvrdým 
podmínkám a statistickým chybám.

Pozměňovací návrh 1241
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny regiony, které obdržely podporu 
v období let 2007 až 2013 v rámci cíle 
„Konvergence“, včetně regionů, které 
obdržely podporu v tomto období jako 
„postupně vyřazované regiony“ v souladu 
s čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, jejichž HDP na obyvatele je 
vyšší než 75 % průměru HDP v EU-27, 
dostávají příděl ze strukturálních fondů ve 
výši nejméně dvou třetin jejich přídělu na 
období let 2007–2013.

Or. de

Odůvodnění

Formulace Evropské komise ohledně tzv. bezpečnostní sítě, jinými slovy minimální podpory ve 
výši dvou třetin současného období, se nevztahuje na stávající „postupně vyřazované
regiony“ v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1083/2006, jejichž HDP na obyvatele přesáhl 
75 % průměru HDP v EU-27 měřeno a vypočtěno podle čl. 5 odst. 1, například Lipsko 
v Německu. Ovšem tyto regiony také potřebují záchrannou síť, aby byly schopny upevnit to, 
čeho již dosáhly.

Pozměňovací návrh 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
investic ze strukturálních fondů všechny 
regiony, které obdržely finanční 
prostředky v rámci cíle konvergence 
v období let 2007–2013, jinými slovy 
zejména postupně vyřazované regiony ve 
smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1083/2006, 
jejichž HDP na obyvatele v období let 
2007 až 2013 byl méně než 75 % průměru 
EU-25 za referenční období, avšak jejichž 
HDP na obyvatele stoupl nad 75 % 
průměru v EU-27, dostávají příděl ze
strukturálních fondů ve výši nejméně dvou 
třetin jejich přídělu na období let 2007–
2013.

Or. de

Odůvodnění

Znění návrhu Komise o tzv. bezpečnostní síti nezahrnuje současné postupně vyřazované 
regiony. Nicméně s cílem upevnit to, co bylo již dosaženo, je zapotřebí, aby byla 
zaručena„bezpečnostní síť“nejméně dvou třetin stávajícího přídělu.
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Pozměňovací návrh 1244
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP 
v EU-27, dostávají příděl ze strukturálních 
fondů ve výši nejméně dvou třetin jejich 
přídělu na období let 2007–2013. Aniž by 
bylo dotčeno výše uvedené, jediný region 
Malé ostrovní členské státy dostávající 
finanční prostředky z Fondu soudržnosti
v období let 2007–2013 obdrží příděl ze 
strukturálních fondů ve výši jeho přídělu 
na období 2007–2013.

Or. en

Odůvodnění

Malé ostrovní členské státy se vyznačují odlehlostí a obtížným a nákladným přístupem 
k vnitřnímu trhu. Z toho plynou trvalá ztráta jejich konkurenceschopnosti, která ovlivňuje 
jejich schopnost čerpat z nich výhody, ale také přispívat k evropským cílům. Financování 
z politiky soudržnosti musí dosáhnout kritické hodnoty nutné pro vytvoření programů, jež 
budou poté usnadňovat jejich plné začlenění na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 1245
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny regiony, jejichž HDP na 
obyvatele v období let 2007 až 2013 byl 
méně než 75 % průměru EU-25 za 
referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % průměru HDP

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

v EU-27, dostávají příděl v každém ze
strukturálních fondů ve výši nejméně dvou 
třetin jejich přídělu na období let 2007–
2013.

Or. es

Pozměňovací návrh 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro rozdělení mezi jednotlivé členské 
státy se použijí tato kritéria:

2. Pro rozdělení mezi jednotlivé členské 
státy se použijí tato kritéria, založená na 
statistických údajích týkajících se rovnosti 
žen a mužů: 

Or. en

Pozměňovací návrh 1247
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a míra nezaměstnanosti u méně 
rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1248
Fiorello Provera
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a míra nezaměstnanosti u méně 
rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, čistý upravený 
disponibilní důchod na obyvatele a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1250
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, závažné a 
trvalé znevýhodnění přírodními nebo 
územními podmínkami, jak jsou vymezeny 
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v čl. 111 odst. 4, a míra nezaměstnanosti 
u méně rozvinutých regionů a 
přechodových regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1251
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti s uvážením obtíží, kterým 
čelí regiony vystavené závažným 
demografickým problémům u méně 
rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti, závažné a trvalé 
znevýhodnění přírodními nebo 
demografickými podmínkami, 
vylidňování, rozptýlení a stárnutí 
obyvatelstva u méně rozvinutých regionů a 
přechodových regionů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1253
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a míra nezaměstnanosti u méně 
rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1254
László Surján

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, vnitroregionální nerovnosti, 
prosperita státu a míra nezaměstnanosti u 
méně rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
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prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů, přechodových regionů a
nejvzdálenějších regionů;

Or. pt

Odůvodnění

Rozdělení dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony a řídce osídlené 
regiony by mělo být prováděno za použití stejného postupu jako u méně rozvinutých regionů.
Nutno podotknout, že v hlavě V (Finanční podpora z fondů), čl. 110 odst. 3 písm. b) 
nejvzdálenější regiony jsou srovnávány s méně rozvinutými regiony, a měl by se také uplatnit 
stejný postup pro rozdělení dodatečných přídělů pro způsobilé regiony.

Pozměňovací návrh 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel 
u rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel a index 
demografické zranitelnosti 
u rozvinutějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti, územní hlediska (svah, 
nadmořská výška, podnebí) a hustota 
obyvatel u rozvinutějších regionů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel 
u rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel, rozptýlení a 
stárnutí obyvatelstva u rozvinutějších 
regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1259
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti, územní hlediska (svah, 
nadmořská výška, podnebí) a hustota 
obyvatel u rozvinutějších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti, čistý upravený disponibilní 
důchod na obyvatele, demografická a 
sociální zranitelnost a hustota obyvatel 
u rozvinutějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1261
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, vnitroregionální nerovnosti 
(úrovně NUTS 3), míra nezaměstnanosti, 
úroveň vzdělanosti a hustota obyvatel a 
stárnutí obyvatelstva u rozvinutějších 
regionů;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly zohledněny vnitroregionální rozdíly a zajistilo se lepší zacílení a také se 
brala více v potaz území chudoby v rámci regionů, dokonce i v bohatších regionech.

Pozměňovací návrh 1262
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
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prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a míra předčasného opuštění 
školní docházky a hustota obyvatel 
u rozvinutějších regionů;

Or. es

Odůvodnění

Demografické problémy, jako je rozptýlení obyvatelstva a stárnutí, by měly být zohledňovány 
stejně jako nízká hustota obyvatelstva, neboť se v obou případech jedná o vážné a trvalé 
demografické problémy. Je také zapotřebí posuzovat míru předčasného ukončení školní 
docházky.

Pozměňovací návrh 1263
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel, rovněž 
s uvážením případného závažného 
demografického znevýhodnění 
u rozvinutějších regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel, rozptýlení a 
stárnutí obyvatelstva, závažné a trvalé 
znevýhodnění přírodními nebo 
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demografickými podmínkami 
u rozvinutějších regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1265
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti, územní hlediska (svah, 
nadmořská výška, podnebí) a hustota 
obyvatel u rozvinutějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1266
László Surján

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, vnitroregionální rozdíly 
v rozvoji, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1267
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet obyvatel, prosperita státu a rozloha 
pro Fond soudržnosti.

c) počet obyvatel, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a rozloha pro Fond soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1268
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet obyvatel, prosperita státu a rozloha 
pro Fond soudržnosti.

c) počet obyvatel, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a rozloha pro Fond soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1269
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) počet obyvatel, prosperita státu a rozloha 
pro Fond soudržnosti.

c) počet obyvatel, prosperita státu, územní 
hlediska (svah, nadmořská výška, 
podnebí) a rozloha pro Fond soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) procento území a obyvatelstva 
postižených trvalým a závažným 
geografickým nebo demografickým 
znevýhodněním, jak je vymezeno v článku 
174 a čl. 111 odst. 4 tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozsah regionů závažně a trvale 
znevýhodněných přírodními, 
geografickými nebo demografickými 
podmínkami, jak jsou uvedeny v článku 
174 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) získané výsledky budou přezkoumány 
a případně upraveny tak, aby výsledná 
data po použití kritérií uvedených 
v písmenech a) až d) objektivně odrážela 
skutečný stav v důsledku hospodářské a 
sociální krize posledních let;
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Or. es

Pozměňovací návrh 1273
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1275
Riikka Manner

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Při zohlednění odlišných okolností v jednotlivých zemích a regionech a uvážení zásad 
sdíleného řízení by členské státy měly mít možnost samy rozhodnout o rozdělování fondů.

Pozměňovací návrh 1276
Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 

vypouští se
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osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodování o kritické mase finančních prostředků ESF na základě analýzy SWOT a 
zdůvodnění rozhodování v rámci příslušných operačních programů by mělo být ponecháno 
regionům.

Pozměňovací návrh 1277
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 %
prostředků pro přechodové regiony a 52 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Nejméně 20 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 35 %
prostředků pro přechodové regiony a 40 % 
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. fr

Odůvodnění

Vyčlenění příliš velké částky pro ESF, které by příliš zatížilo řídící orgány, by mohlo způsobit 
nedostatečnou spotřebu a nedostatečné využití finančních kapacit politiky soudržnosti 
určených na plnění jejích cílů.

Pozměňovací návrh 1278
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Jan Březina

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Minimální stanovené podíly pro ESF by měly být uvedeny do souladu se závěry Rady o páté 
zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 1280
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 % 
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 % 
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu. V případě 
ostrovních členských států dostávajících
prostředky z Fondu soudržnosti a jiných 
ostrovů s výjimkou těch, na jejichž území 
se nachází hlavní město členského státu 
nebo jež mají pevné spojení s pevninou, 
bude pro ESF vyčleněno nejméně 25 % 
prostředků strukturálních fondů.

Or. en

Odůvodnění

Předložený návrh týkající se přidělování prostředků mezi ESF a EFRR brání ostrovním 
členským státům a regionům ve využívání finančních prostředků politiky soudržnosti takovým 
způsobem, který by nejlépe odpovídal jejich potřebám.

Pozměňovací návrh 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 %
prostředků pro rozvinutější regiony 

3. Nejméně 15 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony a 25 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
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v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné, aby byl ESF zapojen na pružné bázi v závislosti na výchozí situaci 
v regionu; tomu by neměly bránit umělé kvóty. Navíc by zde hrozilo, že v chudších regionech 
nebudou k dispozici dostatečné zdroje ESF pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 
52 % prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Každý členský stát z prostředků 
strukturálních fondů přidělí ESF část, která 
nejlépe odpovídá jeho strategii 
regionálního rozvoje. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k absorbci jednotlivých fondů v regionech v minulosti nejsou procenta na místě.
Proto je s ohledem na kontext regionální politiky navrhováno, aby každý členský stát 
přizpůsobil svou strategii regionálního rozvoje na základě dostupnosti fondů.

Pozměňovací návrh 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson



AM\903905CS.doc 89/169 PE491.056v01-00

CS

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Nejméně 15 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony a 25 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu 
z [nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Členské státy společně s Evropskou 
komisí v rámci jednání o schválení smluv 
o přidružení rozhodnou o rozdělení
přidělených zdrojů mezi jednotlivé fondy 
zahrnuté do SSR.

Or. es

Odůvodnění

EFRR v současné době přispívá na tvorbu pracovních míst téměř víc než ESF. Tak vysoké 
procento pro EF nemůže být ve vetšině regionů absorbováno a podporuje nepružnost a 
neúčinnost v používání fondů (MSP, VaV, IKT). ESF se nezaměřuje v takové míře na aktivní 
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politiky zaměstnanosti, stejně jako se tolik neangažuje v oblastech integrace a sociálního 
začleňování. EFRR prokazuje větší účinnost ve vytváření pracovních míst a v růstových 
politikách než ESF.

Pozměňovací návrh 1285
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 %
prostředků pro přechodové regiony a 52 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 
znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Nejméně přibližně 20 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 35 % prostředků pro přechodové 
regiony a 40 % prostředků pro rozvinutější 
regiony v každém členském státu se přidělí 
ESF. Pro účely tohoto ustanovení se 
podpora členskému státu z [nástroje 
Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
považuje za součást podílu strukturálních 
fondů přiděleného Evropskému sociálnímu
fondu.

Or. it

Odůvodnění

Navrhované minimální procento je příliš vysoké a mělo by být nižší.

Pozměňovací návrh 1286
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 
52 % prostředků pro rozvinutější regiony
v každém členském státu se přidělí ESF.
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny pro 

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů v každém členském státu se přidělí 
ESF. Pro účely tohoto ustanovení se 
podpora členskému státu z [nástroje 
Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
považuje za součást podílu strukturálních 
fondů přiděleného Evropskému sociálnímu 
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znevýhodněné osoby] považuje za součást 
podílu strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

fondu.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění účinné, vyvážené a na cíl zaměřené podpory v regionu by prostředky 
strukturálních fondů neměly být regulované závaznými kvótami. Regionům by měla být 
poskytnuta pružnost, aby se samy rozhodly, zda se chtějí soustředit na projekty EFRR nebo 
projekty ESF.

Pozměňovací návrh 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prahová hodnota ESF pro každou 
kategorii regionů by měla být pružná a 
v souladu se specifickými 
charakteristikami a potřebami regionů a 
dotčené členské státy musí mít možnost 
stanovovat prahovou hodnotu případ od 
případu po vzájemné dohodě s Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Regiony a místní orgány potřebují při tvorbě programů prostor, aby mohly lépe splnit cíle 
politiky soudržnosti EU.

Pozměňovací návrh 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora z Fondu soudržnosti na 
dopravní infrastrukturu v rámci nástroje 
pro propojení Evropy činí 
10 000 000 000 EUR.

vypouští se

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu 
z Fondu soudržnosti na celé období.
Příděl každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží.
Roční prostředky odpovídající výši 
podpory z Fondu soudržnosti zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek nástroje 
pro propojení Evropy od rozpočtového 
procesu pro rok 2014.
Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora z Fondu soudržnosti na 
dopravní infrastrukturu v rámci nástroje 
pro propojení Evropy činí 

vypouští se
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10 000 000 000 EUR.
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu 
z Fondu soudržnosti na celé období.
Příděl každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží.
Roční prostředky odpovídající výši 
podpory z Fondu soudržnosti zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek nástroje 
pro propojení Evropy od rozpočtového 
procesu pro rok 2014.
Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti na dopravní 
infrastrukturu v rámci nástroje pro 
propojení Evropy činí 
10 000 000 000 EUR.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1291
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti na dopravní 
infrastrukturu v rámci nástroje pro 
propojení Evropy činí 
10 000 000 000 EUR.

Podpora z Fondu soudržnosti na dopravní 
infrastrukturu v rámci nástroje pro 
propojení Evropy činí XX EUR. Tato 
částka bude využita pouze na projekty, 
které budou prováděny členskými státy 
způsobilými pro financování z Fondu 
soudržnosti, a použitelná míra 
spolufinancování bude v jedné z výší 
předpokládaných v čl. 110 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit podmínky pro financování, které se provádí v rámci nástroje pro 
propojení Evropy, a pokud jde o politiku soudržnosti.

Pozměňovací návrh 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu 
z Fondu soudržnosti na celé období.
Příděl každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 
částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu 
z Fondu soudržnosti na celé období.
Příděl každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem 
sníží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční prostředky odpovídající výši 
podpory z Fondu soudržnosti zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek nástroje 
pro propojení Evropy od rozpočtového 
procesu pro rok 2014.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční prostředky odpovídající výši 
podpory z Fondu soudržnosti zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek nástroje 
pro propojení Evropy od rozpočtového 
procesu pro rok 2014.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 

vypouští se
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[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše prostředků 
přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti.

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [11] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše prostředků 
přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti. Na základě udělené výjimky 
do 31. prosince 2016 respektuje výběr 
projektů způsobilých pro financování výše 
prostředků přidělených danému státu 
v rámci převedení z Fondu soudržnosti do 
nástroje pro propojení Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Tříleté období, během nějž jsou příděly jednotlivým státům garantované, by mělo zajistit, aby 
všechny členské státy mohly připravit vypracování projektu s využitím dostupných nástrojů 
pomoci ze strany Komise. Po skončení této doby se budou uplatňovat běžná pravidla, jež 
předpokládá nařízení o nástroji pro propojení Evropy.
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Pozměňovací návrh 1299
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti.

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, které respektují výše 
prostředků přidělených danému státu 
z Fondu soudržnosti a zajištění spravedlivé 
soutěže mezi projekty.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [13] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše prostředků 
přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti.

Podpora z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy se provádí 
v souladu s článkem [11] nařízení (EU) 
[…]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy35, pokud jde o projekty 
uvedené v příloze 1 uvedeného nařízení, 
což dává nejvyšší možnou prioritu 
projektům, které respektují výše prostředků 
přidělených danému státu z Fondu 
soudržnosti. Do 31. prosince 2016 však 
musí proces výběru způsobilých projektů 
důsledně respektovat příděly převedené 
z Fondu soudržnosti do nástroje pro 
propojení Evropy

Or. es
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Odůvodnění

Pro usnadnění dodržování národních přídělů z Fondu soudržnosti, kdy členské státy potřebují 
připravit ověřovací projekt hned v prvních letech s pomocí Komise, by bylo užitečné stanovit 
tříleté období na začátku programového období zaručující každému členskému státu příděl.

Pozměňovací návrh 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy a Komise musí v souladu 
s čl. 14 písm. c) bodem 1 (nový) zajistit, že 
smlouvy o partnerství, stejně jako 
operační programy, umožňují účinné, 
životaschopné vazby mezi zdroji ze 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti, jakož i nástroje pro propojení 
Evropy a nařízení TEN.

Or. de

Odůvodnění

Všechny křížové odkazy je nutné odpovídajícím způsobem upravit..

Pozměňovací návrh 1302
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora ze strukturálních fondů pro 
[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 2 500 000 000 EUR.

Podpora ze strukturálních fondů pro 
[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 3 500 000 000 EUR.

Or. fr
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Odůvodnění

Roční částka nástroje potravinové pomoci pro znevýhodněné osoby byla v předchozím 
programovém období 500 000 EUR. Vzhledem k tomu, že tento program má podpořit lidi 
vystavené extrémní chudobě, jejichž počet se v EU zvyšuje v důsledku hospodářské krize, 
finanční prostředky by měly být zachovány nejméně na stejné úrovni jako v období let 2014–
2020. 

Pozměňovací návrh 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora ze strukturálních fondů pro 
[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 2 500 000 000 EUR.

Podpora ze strukturálních fondů pro 
[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora ze strukturálních fondů pro 
[Potraviny pro znevýhodněné osoby] 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 2 500 000 000 EUR.

Podpora pro znevýhodněné osoby činí 
XXX EUR.

Or. es

Pozměňovací návrh 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se 
stanoví částka, která se má převést z částky 
přidělené každému členskému státu ze 
strukturálních fondů na celé období.
Příděl každého členského státu ze 
strukturálních fondů se odpovídajícím 
způsobem sníží.

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se 
stanoví částka, která se má převést na celé 
období každému členskému státu z částky 
přidělené v rámci okruhu „Ochrana a 
udržitelné řízení přírodních zdrojů“ 
finančního rámce Evropské unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční prostředky odpovídající výši 
podpory ze strukturálních fondů zmíněné 
v prvním pododstavci se zapíší do 
příslušných rozpočtových položek 
[nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] v rámci rozpočtového procesu pro 
rok 2014.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1307
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 

vypouští se
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zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

Or. de

Odůvodnění

Změna v souladu s předchozími návrhy na odstranění výkonnostní rezervy.

Pozměňovací návrh 1308
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka ve výši 5 % z prostředků určených 
na cíl Investice pro růst a zaměstnanost 
tvoří výkonnostní rezervu, která se má 
přidělit v souladu s článkem 20.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1310
Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu 
s článkem 20.

6. Případně, pokud tak členský stát 
rozhodne, částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost bude využita na vytvoření
výkonnostní rezervy, která se má přidělit 
v souladu s článkem 20.
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Or. es

Pozměňovací návrh 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Částka ve výši 0,2 % z prostředků EFRR 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se přidělí na inovativní 
opatření z podnětu Komise v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

7. Částka ve výši XX % z prostředků EFRR 
určených na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost se přidělí na inovativní 
opatření z podnětu Komise v oblasti 
udržitelného rozvoje měst.

Or. es

Pozměňovací návrh 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 7 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem xxx).

Or. de

Odůvodnění

Viz článek 37; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě 
Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky určené na cíl Evropská územní 
spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

Prostředky určené na cíl Evropská územní 
spolupráce činí 7 % z celkových finančních 
zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové 
závazky z fondů na období let 2014 až 
2020 (tzn. celkem XXX).

Or. fr

Odůvodnění

Na základě postoje přijatého na plenární schůzi Evropského parlamentu, v němž Parlament 
vybízí k nejméně 7 % celkových zdrojů v oblasti soudržnosti na evropskou územní spolupráci, 
je odůvodněné, aby byl stanoven procentní podíl 7 % celkových zdrojů přidělených fondům na 
období let 2014–2020.

Pozměňovací návrh 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 7 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem XX XXX XXX 
XXX EUR). Tyto prostředky se odečtou 
z celkových přidělených zdrojů na politiku 
soudržnosti na základě rozdělení na 
jednotlivé programy spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1317
Riikka Manner
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 7 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem XX XXX XXX 
XXX EUR).

Or. fi

Pozměňovací návrh 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky z fondů na období let 
2014 až 2020 (tzn. celkem XX XXX XXX 
XXX EUR).

Or. es

Pozměňovací návrh 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84a
Prostředky pro makroregionální 

spolupráci
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(1) 1) Prostředky pro cíl Makroregionální 
spolupráce mohou, po dohodě skupiny 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
představovat v makroregionálním 
rozvojovém fondu minimálně 20 % 
z prostředků pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost, které jsou k dispozici pro 
členské země, které smlouvou založily 
makroregionální rozvojový fond, nebo 
které přistoupily ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu,ze 
všech fondů na období let 2014 až 2020.
(2) 2) Prostředky pro cíl Makroregionální 
spolupráce mohou být, po dohodě skupiny 
členských států, které smlouvou založily 
makroregionální rozvojový fond, nebo 
států, které přistoupily ke smlouvě 
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu, do makroregionálního 
rozvojového fondu alokované i 
z veřejných zdrojů států, které smlouvou 
založily makroregionální rozvojový fond, 
nebo států, které přistoupily ke smlouvě 
o založení makroregionálního 
rozvojového fondu, nebo ze zdrojů EIB. 
(3) 3) Prostředky pro cíl Makroregionální 
spolupráce jsou i prostředky finančních 
oprav ze všech fondů, uplatněné Komisí 
vůči členským státům daného 
makroregionu za období let 2007až 2013, 
a to po 31. prosinci 2013.
(4) 4) Prostředky pro cíl Makroregionální 
spolupráce jsou i členskými státy 
dotčeného regionu nezamluvené 
prostředky ze všech fondů za období let 
2007 až 2013, a to k 31. prosince 2013.
(5) 5)Prostředky pro cíl Makroregionální 
spolupráce jsou i členskými státy 
dotčeného regionu nevyčerpané 
prostředky ze všech fondů za období let 
2007 až 2013, a to k 31. prosinci. 2015.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce. Toto ustanovení vytváří prostor 
pro skutečnou makroregionální spolupráci založenou na dialogu a konsenzu členských států, 
které smlouvou založí makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupí ke smlouvě 
o založení makroregionálního rozvojového fondu. Jde o aplikaci velmi silného a reálného 
integračního prvku vycházejícího ze zásady subsidiarity. 

Pozměňovací návrh 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů a rozvinutějších 
regionů nelze mezi těmito kategoriemi 
regionů převádět.

Or. de

Pozměňovací návrh 1321
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů v zásadě 
nelze mezi těmito kategoriemi regionů 
převádět.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1322
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět, 
s výjimkou multiregionálních programů 
s územním rozměrem, společných akčních 
plánů (kapitola 3 platného nařízení), 
strategií rozvoje měst, dalších strategií či 
územních paktů, jak jsou definovány 
v čl. 12 odst. 1 nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů ani 
v rámci daného členského státu ani mezi 
členskými státy převádět.

Or. en

Pozměňovací návrh 1324
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.
Toto ustanovení se nevztahuje na 
prostředky alokované do 
makroregionálního rozvojového fondu 
pro cíl Makroregionální spolupráce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce a skutečné makroregionální 
spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smlouvou založí 
makroregionální rozvojový fond,nebo států, které přistoupí ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu.

Pozměňovací návrh 1325
Fiorello Provera

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět, 
s výjimkou multiregionálních programů 
s územním rozměrem, společných akčních 
plánů (viz kapitola 3 platného nařízení), 
strategií rozvoje měst, dalších strategií či 
územních paktů ve smyslu čl. 12 odst. 1 
nařízení (EU) č. [ESF].

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1326
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět, 
s výjimkou multiregionálních programů 
s územním rozměrem, společných akčních 
plánů (viz kapitola 3 platného nařízení), 
strategií rozvoje měst, dalších strategií či 
územních paktů ve smyslu čl. 12 odst. 1 
nařízení (EU) č. [ESF].

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 2 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

vypouští se

Or. pt
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Odůvodnění

Regiony již mají zvláštní finanční krytí, proto by nemělo docházet k převodům prostředků 
mezi regiony, zvláště jsou-li hlavními příjemci nejvíce rozvinuté regiony, na úkor regionů 
méně rozvinutých. Je zřejmé, že vedlejší účinky investic zde nepřispějí k větší hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti ve smyslu článku 174 Smlouvy. Tento pozměňovací návrh je 
v souladu s tím, co je obsaženo v preambuli 59.

Pozměňovací návrh 1328
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 2 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 30 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

Or. de

Pozměňovací návrh 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 2 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 10 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
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převedena na jiné kategorie regionů. převedena na jiné kategorie regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 2 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
za řádně odůvodněných okolností 
souvisejících s prováděním jednoho nebo 
několika tematických cílů přijmout návrh 
některého členského státu uvedený v jeho 
prvním podání smlouvy o partnerství, aby 
byla až 6 % z celkové výše prostředků 
určených pro některou kategorii regionů 
převedena na jiné kategorie regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Veřejné či obdobné strukturální 
výdaje podporované veřejnou správou 
prostřednictvím spolufinancování investic 
aktivovaných v rámci financování SSR 
budou odečteny od výpočtu strukturálního 
deficitu při vymezení střednědobých 
specifických cílů země v rámci nařízení 
EU 1466/97 a stejně tak budou odečteny 
při posuzování shody s preventivní 
složkou Paktu o stabilitě a růstu v rámci 
nařízení EU 1467/97.



PE491.056v01-00 114/169 AM\903905CS.doc

CS

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za nezbytné zavést mechanismus, který zaručí, že investice národních států na 
spolufinancování projektů budou považovány za strategické pro hospodářský rozvoj a růst 
zaměstnanosti, aniž by došlo k omezení Paktu o stabilitě a růstu.

Pozměňovací návrh 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda je úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost na dané období zachována, 
se ověřuje pouze v těch členských státech, 
ve kterých na méně rozvinuté a 
přechodové regiony připadá alespoň 15 % 
z celkového počtu obyvatel.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podmínka adicionality bude zkoumána ve všech členských státech, srov. článek 1 a 2;
usnesení EP ze dne 5. července 2011 (2011/2035(INI)), v němž Parlament „dále uznává, že 
evropské financování je přínosné v případech, kdy projekty podporované na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni přispívají k dosažení celoevropských cílů z hlediska evropské 
integrace, hospodářského růstu, výzkumných výsledků, ochrany životního prostředí, kultury, 
řízení zdrojů, sportu, demografické změny, udržitelnosti dodávek energie, sociální soudržnosti 
či přeshraničního rozvoje, přičemž by jich nebylo možné dosáhnout bez evropského stimulu“.

Pozměňovací návrh 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 1



AM\903905CS.doc 115/169 PE491.056v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda je úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na 
dané období zachována, se ověřuje pouze 
v těch členských státech, ve kterých na 
méně rozvinuté a přechodové regiony 
připadá alespoň 15 % z celkového počtu 
obyvatel.

Zda je úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na 
dané období zachována, se ověřuje pouze 
v těch členských státech, ve kterých na 
méně rozvinuté a přechodové regiony 
připadá alespoň 20 % z celkového počtu 
obyvatel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté a přechodové regiony zahrnují 
alespoň 70 % obyvatel, se toto ověření 
provádí na celostátní úrovni.

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté regiony zahrnují alespoň 70 % 
obyvatel, se toto ověření provádí na 
celostátní úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté a přechodové regiony zahrnují 
více než 15 % a méně než 70 % obyvatel, 
se toto ověření provádí na celostátní a 
regionální úrovni. Uvedené členské státy 
za tím účelem poskytnou Komisi 
informace o výdajích v méně rozvinutých a 
přechodových regionech v každé fázi 

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté regiony zahrnují více než 15 % a 
méně než 70 % obyvatel, se toto ověření 
provádí na celostátní a regionální úrovni.
Uvedené členské státy za tím účelem 
poskytnou Komisi informace o výdajích 
v méně rozvinutých a přechodových 
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procesu ověřování. regionech v každé fázi procesu ověřování.

Or. de

Pozměňovací návrh 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté a přechodové regiony zahrnují 
více než 15 % a méně než 70 % obyvatel, 
se toto ověření provádí na celostátní a 
regionální úrovni. Uvedené členské státy 
za tím účelem poskytnou Komisi 
informace o výdajích v méně rozvinutých a 
přechodových regionech v každé fázi 
procesu ověřování.

V těch členských státech, ve kterých méně 
rozvinuté a přechodové regiony zahrnují 
více než 20 % a méně než 70 % obyvatel, 
se toto ověření provádí na celostátní a 
regionální úrovni. Uvedené členské státy 
za tím účelem poskytnou Komisi 
informace o výdajích v méně rozvinutých a 
přechodových regionech v každé fázi 
procesu ověřování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 86 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odstavce 1 až 6 se nepoužijí na operační 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce.

7. Odstavce 1 až 6 se nepoužijí na operační 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce a na programy 
makroregionálních rozvojových fondů 
v rámci cíle Makroregionální spolupráce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce a skutečné makroregionální 
spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smlouvou založí 
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makroregionální rozvojový fond,nebo států, které přistoupí ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu

Pozměňovací návrh 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu 
pro kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 odst. 
8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. V řádně odůvodněných případech se 
prioritní osa může týkat jedné nebo více 
kategorií regionu nebo kombinovat jednu 
nebo více doplňujících se investičních 
priorit z různých tematických cílů a fondů, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby se využívání vícefondových programů usnadňovalo.

Pozměňovací návrh 1339
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se může vztahovat na 
jednu nebo více kategorií regionu 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného jednoho nebo více 
tematických cílů, v souladu s pravidly pro 
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v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

jednotlivé fondy

Or. de

Pozměňovací návrh 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli a 
zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se může týkat jedné nebo 
více kategorií regionu nebo kombinovat
jednu nebo více doplňujících se
investičních priorit z různých tematických 
cílů a fondů, v souladu s pravidly pro 
jednotlivé fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a 
jedné kategorie regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
Pokud je to nezbytné pro zvýšení dopadu a 
účinnosti v rámci tematicky soudržného 
integrovaného přístupu k plnění cílů a 
záměrů strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, lze 
v rámci jedné prioritní osy kombinovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se musí týkat jednoho 
fondu pro kategorii regionu a odpovídat, 
aniž je dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnovat jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
V rámci jedné prioritní osy lze kombinovat 
investiční priority z různých tematických 
cílů stanovených v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, 
aby byl v řádně odůvodněných případech 
usnadněn jejich přínos pro další prioritní 
osy.

Or. fr

Odůvodnění

Je-li to relevantní a vhodné, je žádoucí posílit koordinaci mezi operačními programy spjatými 
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s různými cíli politiky soudržnosti a různými liniemi Evropské územní spolupráce

Pozměňovací návrh 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
V řádně odůvodněných případech lze 
v rámci jedné prioritní osy kombinovat 
jednu nebo více doplňujících se 
investičních priorit z různých tematických 
cílů. nebo kombinovat jednu nebo více 
vzájemně se doplňujících investičních 
priorit z EFRR, FS a ESF do jednoho 
tematického cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
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kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 odst. 
8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 odst. 
8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.  Navíc 
v případě EFRR může prioritní osa, 
s cílem vyrovnat se s demografickou 
změnou, odpovídat více než jednomu 
tematickému cíli.

Or. es

Pozměňovací návrh 1345
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 odst. 
8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF a EFRR lze v rámci jedné prioritní 
osy kombinovat investiční priority 
z různých tematických cílů stanovených 
v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1346
Manfred Weber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli 
a zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy.
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu a 
každé jednotlivé kategorie regionu –
s výjimkou Fondu soudržnosti – a 
odpovídá, aniž je dotčen článek 52, 
tematickému cíli a zahrnuje jednu nebo 
více investičních priorit uvedeného 
tematického cíle, v souladu s pravidly pro 
jednotlivé fondy. V řádně odůvodněných 
případech a pokud je to nezbytné 
pro zvýšení dopadu a účinnosti v rámci 
tematicky soudržného integrovaného 
přístupu k plnění cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, může prioritní osa
a) zahrnovat více než jednu kategorii 
regionů;
b) kombinovat jednu nebo více vzájemně 
se doplňujících investičních priorit 
z EFRR, FS a ESF do jednoho 
tematického cíle;
c) kombinovat jednu nebo více 
doplňkových investičních priorit 
z různých tematických cílů, a to až do výše 
20 % příspěvku Unie na operační 
program, zvláště jedná-li se o příspěvek na 
integrovaný přístup k územnímu rozvoj;
d) v případě ESF lze v rámci jedné 
prioritní osy kombinovat investiční 
priority z různých tematických cílů 
stanovených v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, aby 
byl v řádně odůvodněných případech 
usnadněn jejich přínos pro další prioritní 
osy.
Členské státy mohou kombinovat dvě 
nebo více možností uvedených pod 
písmeny a) až d).

Or. de
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Pozměňovací návrh 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) týkat se více než jedné kategorie 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kombinovat jednu nebo více vzájemně 
se doplňujících investičních priorit 
z EFRR, FS a ESF do jednoho 
tematického cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kombinovat jednu nebo více 
doplňkových investičních priorit 
z různých tematických cílů, a to až do výše 
20 % příspěvku EU na operační program, 
zvláště jedná-li se o tu část příspěvku 
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vyčleněnou na integrovaný přístup 
k územnímu rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u ESF […] kombinovat investiční 
priority z různých tematických cílů 
stanovených v čl. 9 odst. 8, 9, 10 a 11, aby 
byl v řádně odůvodněných případech 
usnadněn jejich přínos pro další prioritní 
osy […].

Or. en

Pozměňovací návrh 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Členské státy mohou v rámci 
operačního programu pro technickou 
pomoc popsaného v článku 52 stanovit jen 
jednu prioritní osu; odst. 2 písm. b) bod i), 
ii), iv), písm. c) bod ii) až via), písm. e) bod 
i) až ii) tohoto článku se na tuto prioritní 
osu nevztahují;

Or. en
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Odůvodnění

V případě přijetí tohoto návrhu bude nutné náležitě upravit křížové odkazy.

Pozměňovací návrh 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou kombinovat dvě 
nebo více možností podle písmen a) až d).

Or. en

Pozměňovací návrh 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strategii pro příspěvek operačního 
programu ke strategii Unie zaměřené na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a to včetně:

a) strategii pro příspěvek operačního 
programu k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a ke 
strategii Unie zaměřené na inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, a to 
včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž 
vezmou v úvahu integrované hlavní směry 
a vnitrostátní a regionální zvláštnosti;

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země a 
hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie podle čl. 121 odst. 
2 a v doporučeních Rady a pokynech, ke 
kterým musí členské státy podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy přihlédnout ve svých 
politikách zaměstnanosti podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, přičemž vezmou v úvahu 
zejména potřeby udržitelného rozvoje 
dotčených členských států a/nebo regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž 
vezmou v úvahu integrované hlavní směry 
a vnitrostátní a regionální zvláštnosti;

i) určení potřeb, přičemž vezmou v úvahu 
integrované hlavní směry a vnitrostátní 
a regionální zvláštnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1356
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení potřeb řešení výzev uvedených 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 

i) určení potřeb zohlednění výzev 
uvedených v příslušných doporučeních pro 
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čl. 121 odst. 2 a v doporučeních Rady 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, přičemž 
vezmou v úvahu integrované hlavní směry 
a vnitrostátní a regionální zvláštnosti;

jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 a 
v doporučeních Rady podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy, přičemž vezmou v úvahu 
integrované hlavní směry a vnitrostátní 
a regionální zvláštnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů a 
odpovídajících investičních priorit 
s ohledem na smlouvy o partnerství a 
výsledky předběžného hodnocení;

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů 
a odpovídajících investičních priorit 
s ohledem na smlouvy o partnerství 
a výsledky předběžného hodnocení, 
případně i s přihlédnutím k rozvojovým 
potřebám členských států a/nebo regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1358
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů a 
odpovídajících investičních priorit 
s ohledem na smlouvy o partnerství a 
výsledky předběžného hodnocení;

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů a 
odpovídajících investičních priorit 
s ohledem na potřeby konkrétního regionu 
a smlouvy o partnerství a výsledky 
předběžného hodnocení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

předložení postupů koordinace mezi 
operačními programy v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost, 
programy z cíle Evropská územní 
spolupráce a programy Evropského 
námořního a rybářského fondu (EMFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), evropským 
nástrojem sousedství a nástrojem 
partnerství, Evropským rozvojovým 
fondem a dotčenými regiony.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1360
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) případně předložení postupů 
koordinace mezi operačními programy 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost, programy územní 
spolupráce a programy přeshraniční linie, 
jež spadají do rámce vnější činnosti Unie, 
z dotčených regionů;

Or. fr

Odůvodnění

Ve snaze lépe zohlednit situaci v regionech bez evropských hranic by hylo vhodné posílit 
ustanovení o spolupráci v rámci operačních programů. Tato ustanovení by současně posílila 
rozvoj inovativních projektů v rámci dohody o decentralizované spolupráci.
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Pozměňovací návrh 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) investiční priority a odpovídající 
specifické cíle;

i) investiční priority a odpovídající 
specifické cíle, v souladu s jednotlivými 
možnostmi stanovenými v odstavci 1 
tohoto článku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1362
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. b – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popis podporovaných opatření, včetně 
určení hlavních cílových skupin, zvláštních 
cílových území a případně druhů 
příjemců, jakož i plánovaného využití 
finančních nástrojů;

popis podporovaných opatření, včetně 
určení hlavních cílových skupin, zvláštních 
cílových území a případně plánovaného 
využití finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příspěvek k integrovanému přístupu pro c) příspěvek k integrovanému přístupu pro 
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územní rozvoj podle smlouvy 
o partnerství, a to včetně:

územní rozvoj, a to včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB;

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem, nástrojem 
pro propojení Evropy a dalšími unijními 
a vnitrostátními finančními nástroji a 
koordinaci s EIB;

Or. de

Pozměňovací návrh 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB;

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji, zejména pokud zajišťují 
strukturovanou spolupráci, jako je 
program LIFE, a koordinaci s EIB;

Or. en

Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
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soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB;

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy SSR v rámci jedné nebo více 
prioritních os, a mechanismů, které zajistí 
koordinaci mezi Fondy a dalšími unijními 
a vnitrostátními finančními nástroji a 
koordinaci s EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB;

i) mechanismů, které zajistí koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, Evropským 
námořním a rybářským fondem a dalšími 
unijními a vnitrostátními finančními 
nástroji a koordinaci s EIB; v případech, 
kde to nebylo dostatečně popsáno ve 
smlouvě o partnerství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) nastolení spolupráce v oblasti priorit 
týkajících se životního prostředí a klimatu 
mezi různými odvětvovými správami na 
vnitrostátní a regionální úrovni, vedoucí 
jednak k vytýčení oblastí, v nichž by bylo 
možné stanovit činnosti, jež doplňují 
integrované projekty v oblasti životního 
prostředí a klimatu, a jednak ke stanovení 
oblastí financování, kde by využití řešení, 
metod a přístupů schválených v rámci 
programu LIFE mohlo být přínosné;

Or. en

Odůvodnění

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Mohou významně přispět k účinnému využívání fondů, 
soudržnému uplatňování hlavních právních předpisů v oblasti životního prostředí a posílit 
schopnost využívat prostředky vyčleněné na životní prostředí a klima v rámci politiky 
soudržnosti a zemědělské politiky. V zájmu proveditelnosti v praxi je nutné potenciální 
doplňkové činnosti využívající fondy SSR určit v rané fázi.

Pozměňovací návrh 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy, zejména opatření týkajících se 

ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy a mechanismů přispívajících 
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provádění článků 28 a 29; k integrovaným územním investicím ve 
smyslu článku 99 tohoto nařízení, včetně 
mechanismů definovaných v čl. 12 odst. 1 
nařízení (EU) č. [ESF] a orientačního 
ročního přídělu podpory z jednotlivých 
fondů na integrovaná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy, zejména opatření týkajících se 
provádění článků 28 a 29;

ii) plánovaného integrovaného přístupu 
k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy, zejména opatření týkajících se 
provádění článků 28 a 29;

Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
rysy, zejména opatření týkajících se 
provádění článků 28 a 29;

ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních, horských a 
rybářských oblastí a oblastí se zvláštními 
územními rysy, zejména opatření 
týkajících se provádění článků 28 a 29;

Or. de
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Odůvodnění

Ze své povahy čelí horské oblasti specifickým obtížím. Musejí se potýkat s řadou různých 
problémů, jako je emigrace a hospodářské znevýhodnění. Z toho důvodu je žádoucí, aby tyto 
regiony byly uvedeny odděleně.

Pozměňovací návrh 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) funkčních městských oblastí, v nichž
budou prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst podporující 
začlenění v souladu s článkem 7 nařízení 
(EU) č. (EFRR), za předpokladu, že 
místní orgány nebo jiné existující orgány 
řídící funkční městské oblasti, v nichž 
mají být integrovaná opatření provedena, 
udělily souhlas; bude doplněn orientační 
roční příděl podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 

iii) orientačního seznamu měst a 
funkčních oblastí, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
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ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 1374
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) orientačního seznamu měst a 
funkčních oblastí, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst Tento seznam bude 
vypracován v partnerství s místními a 
regionálními orgány, přičemž bude 
věnována náležitá pozornost 
institucionálním systémům dotčeného 
členského státu s cílem zajistit spravedlivý 
přístup pro každý místní orgán, který má 
zájem provádět integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, k orientačnímu 
ročnímu přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačnímu ročnímu přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) seznamu měst nebo souboru kritérií 
pro výběr měst a funkčních městských 
oblastí, v nichž budou prováděna 
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj 
měst, orientačního ročního přídělu podpory 
z EFRR na tato opatření, včetně prostředků 
svěřených městům pro účely řízení podle 
čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Peter Simon

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) orientačního seznamu měst, funkčních 
oblastí a dalších funkčních územních 
oblastí podle kritérií definovaných v čl. 14 
písm. b) bodu ii), v nichž budou prováděna 
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj 
měst, regionů a území, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům či jiným existujícím institucím pro 
účely řízení funkčních městských oblastí a 
jiných funkčních městských oblastí podle 
čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatřen;

Or. de

Odůvodnění

Udržitelný rozvoj měst se netýká jen měst, ale i širších zeměpisných kategorií, jako jsou 
aglomerace, města a jejich okolí či regionální souměstí, přičemž tato skutečnost by měla být 
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zohledněna v definici rozvojových území týkajících se problematiky měst.

Pozměňovací návrh 1377
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, Tento seznam 
bude vypracován v partnerství s místními 
a regionálními orgány, s ohledem na 
institucionální systém dotčeného 
členského státu s cílem zajistit spravedlivý 
přístup pro každý místní orgán, který má 
zájem provádět integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst; orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1378
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 

iii) orientačního seznamu měst, v nichž 
budou prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
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orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) určení oblastí, v nichž bude probíhat 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit;

iv) určení oblastí, v nichž bude probíhat 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, a prováděcích opatření pro 
články 28 a 29, zejména orientačního 
ročního přídělu podpory z každého fondu 
pro integrovaná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) ujednání pro meziregionální a 
nadnárodní opatření s příjemci, kteří se 
nacházejí alespoň v jednom dalším 
členském státu;

v) ujednání pro přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní opatření 
s příjemci, kteří se nacházejí alespoň 
v jednom dalším členském státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod v i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vi) příspěvku plánovaných zásahů 
k naplňování všech forem
makroregionálních strategií a strategií pro 
přímořské oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti a 
směrem k funkčním horským oblastem;

Or. es

Pozměňovací návrh 1383
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod v i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti a 
alpský region;

Or. de
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Odůvodnění

Alpský region se potýká se zásadními demografickými a přírodními výzvami a proto si 
zaslouží oddělenou podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.

Pozměňovací návrh 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod v i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) vymezení oblastí, v nichž jsou 
podporovány přeshraniční infrastrukturní 
vazby a/nebo regionální vazby;

Or. de

Pozměňovací návrh 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod v i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou 
nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou 
nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bude-li tento PN přijat, budou muset být upraveny příslušné odkazy.

Pozměňovací návrh 1387
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou a 
regionů potýkajících se s demografickými 
výzvami nebo cílových skupin, jimž 
nejvíce hrozí diskriminace nebo vyloučení, 
se zvláštním zřetelem na marginalizované 
skupiny obyvatel, a orientační příděl 
finančních prostředků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 1388
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení regionálních demografických výzev 
a zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby s postižením, a orientační 
příděl finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1390
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo oblastí, které 
musí čelit zvláštním obtížím daným jejich 
zeměpisnou polohou, jako jsou například 
horská území, nebo cílových skupin, jimž 
nejvíce hrozí diskriminace nebo vyloučení, 
se zvláštním zřetelem na marginalizované 
skupiny obyvatel, a orientační příděl 
finančních prostředků;

Or. de

Odůvodnění

Ze své povahy čelí horské oblasti specifickým obtížím. Musejí se potýkat s řadou různých 
problémů, jako je emigrace a hospodářské znevýhodnění. Z toho důvodu je obzvláště důležitý 
integrovaný přístup k podpoře ze strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh 1391
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) případně příspěvek k integrovanému 
přístupu stanovenému ve smlouvě 
o partnerství pro řešení zvláštních potřeb 
zeměpisných oblastí nejvíce postižených 
chudobou nebo cílových skupin, jimž 
nejvíce hrozí diskriminace nebo vyloučení, 
se zvláštním zřetelem na marginalizované 
skupiny obyvatel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) výsledky strategického posouzení vlivů 
operačního programu na životní prostředí 
provedeného v souladu se směrnicí 
2001/42/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 1393
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pro každou předběžnou podmínku, 
vytvořenou podle přílohy IV, která není 
splněna ke dni předložení smlouvy 
o partnerství a operačního programu, 
popisu opatření ke splnění uvedené 
předběžné podmínky a harmonogramu 
těchto opatření;

ii) pro každou předběžnou podmínku, 
vytvořenou podle přílohy IV, která není 
splněna ke dni předložení smlouvy 
o partnerství a operačního programu, 
popisu opatření ke splnění uvedené 
předběžné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) opatření přijatých k zapojení partnerů iii) opatření přijatých k zapojení partnerů 
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do přípravy operačního programu a úlohy 
partnerů při provádění, monitorování a 
hodnocení operačního programu;

do přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení operačního programu v souladu 
s evropských kodexem chování uvedeným 
v článku 5, včetně seznamu zúčastněných 
partnerů, informací o způsobu jejich 
výběru, jejich odpovědnostech a názorech, 
jež vyjádřili;

Or. en

Pozměňovací návrh 1395
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) opatření přijatých k zapojení partnerů 
do přípravy operačního programu a úlohy 
partnerů při provádění, monitorování a 
hodnocení operačního programu;

iii) opatření přijatých k zapojení partnerů 
do přípravy operačního programu a úlohy 
příslušných partnerů při provádění 
operačního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) plánovaného využití technické pomoci, 
včetně opatření k posílení správní kapacity 
orgánů a příjemců, spolu s příslušnými 
informacemi podle odst. 2 písm. b) pro 
dotčenou prioritní osu;

i) plánovaného využití technické pomoci, 
včetně opatření k posílení správní kapacity 
orgánů, partnerů a příjemců, spolu 
s příslušnými informacemi podle odst. 2 
písm. b) pro dotčenou prioritní osu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) plánovaného využití technické pomoci, 
včetně opatření k posílení správní kapacity 
orgánů a příjemců, spolu s příslušnými 
informacemi podle odst. 2 písm. b) pro 
dotčenou prioritní osu;

i) plánované využívání možností dle 
odstavce 1 písm. e) tohoto článku 
o technické pomoci, plánovaných opatření 
k posílení správní kapacity orgánů,
příjemců a partnerů uvedených v čl. 5 
v souladu s evropským kodexem chování, 
spolu s příslušnými informacemi podle 
odst. 2 písm. b) pro dotčenou prioritní osu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými cíli;

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými cíli
a lhůtami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými cíli;

ii) opatření, u nichž se plánuje dosáhnout 
snížení administrativní zátěže příjemců, 
spolu s příslušnými cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými cíli;

ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a případně opatření, u nichž se 
plánuje dosáhnout snížení administrativní 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu velkých projektů, u nichž se 
předpokládá zahájení realizace hlavních 
prací před 1. lednem 2018;

íii) orientačního seznamu velkých 
projektů, u nichž se předpokládá zahájení 
realizace hlavních prací před 1. lednem 
2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. f – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) seznamu velkých projektů, u nichž se 
předpokládá zahájení realizace hlavních 
prací před 1. lednem 2018;

iii) seznamu velkých projektů, u nichž se 
předpokládá zahájení realizace hlavních 
prací před 1. lednem 2018, přičemž tento 
seznam není vyčerpávající;

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. g – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tabulku, ve které se pro celé programové 
období, pro operační program a pro každou 
prioritní osu uvede celková výše finanční 
podpory z fondů a vnitrostátního 
spolufinancování. Sestává-li vnitrostátní 
spolufinancování z veřejného a 
soukromého spolufinancování, uvede se 
v tabulce předběžné rozdělení mezi 
veřejnou a soukromou složkou. Pro 
informaci se v ní uvede předpokládaná 
účast EIB;

ii) tabulku, ve které se pro celé programové 
období, pro operační program a pro každou 
prioritní osu uvede celková výše finanční 
podpory z fondů a vnitrostátního 
spolufinancování. U prioritních os, které 
se týkají více než jedné kategorie regionů, 
se v tabulce uvede přehled různých výší 
z každého fondu a příslušné výše 
spolufinancování pro každou kategorii 
regionu. U prioritních os, ve kterých se 
kombinuje jedna nebo více doplňkových 
investičních priorit z jednotlivých fondů 
SSR, se v tabulce uvedou částky 
z jednotlivých fondů. Sestává-li 
vnitrostátní spolufinancování z veřejného a 
soukromého spolufinancování, uvede se 
v tabulce předběžné rozdělení mezi 
veřejnou a soukromou složkou. Pro 
informaci se v ní uvede předpokládaná 
účast EIB;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. g – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) plánované propojení prostředků 
strukturálního fondu a Fondu soudržnosti
s jinými finančními nástroji, zejména 
nástrojem pro propojení Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh 1405
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení akreditačního orgánu, řídícího 
orgánu, případně certifikačního orgánu a 
auditního orgánu;

i) určení řídícího orgánu, případně 
certifikačního orgánu a auditního orgánu;

Or. de

Pozměňovací návrh 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení akreditačního orgánu, řídícího 
orgánu, případně certifikačního orgánu a 
auditního orgánu;

i) určení řídícího orgánu, případně 
certifikačního orgánu a auditního orgánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení akreditačního orgánu, řídícího 
orgánu, případně certifikačního orgánu a 
auditního orgánu;

i) určení řídícího orgánu, případně 
certifikačního orgánu a auditního orgánu;

Or. es

Pozměňovací návrh 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 2 – písm. h – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vymezení postupu pro přidělování 
finančních prostředků, mimo jiné
s využitím postupů pro výběrová řízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a řešení 
rizik, při výběru operací;

i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
ochrana biologické rozmanitosti, opatření 
ke zmírňování změny klimatu vycházející 
z ekosystémového přístupu a přizpůsobení 
se této změně, odolnost vůči katastrofám 
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a předcházení rizikům a řešení rizik, při 
výběru operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a řešení 
rizik, při výběru operací;

i) případně popis konkrétních opatření, jež 
mají zohlednit požadavky na ochranu 
životního prostředí, účinné využívání 
zdrojů, opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, 
odolnost vůči katastrofám a předcházení 
rizikům a řešení rizik, při výběru operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1411
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a řešení 
rizik, při výběru operací;

i) informace o opatřeních, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a řešení 
rizik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit podporu začlenění všech skupin 
potýkajících se s chudobou a sociálním 
vyloučením, či chudobou a sociálním 
vyloučením ohrožených;

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména 
v souvislosti s přístupem k financování
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace či genderové 
identity v průběhu přípravy, koncipování a 
provádění operačního programu, a to 
zejména v souvislosti s přístupem 
k financování s ohledem na potřeby 
jednotlivých cílových skupin ohrožených 
takovou diskriminací a zejména požadavky 
na zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména 
v souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

ii) případně popis zvláštních opatření, jež 
mají podporovat rovné příležitosti a 
zabránit diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace v průběhu přípravy, koncipování 
a provádění operačního programu, a to 
zejména v souvislosti s přístupem 
k financování s ohledem na potřeby 
jednotlivých cílových skupin ohrožených 
takovou diskriminací a zejména požadavky 
na zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
László Surján

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména 
v souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti, zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace a předcházet 
takové segregaci v průběhu přípravy, 
koncipování a provádění operačního 
programu, a to zejména v souvislosti 
s přístupem k financování s ohledem na 
potřeby jednotlivých cílových skupin 
ohrožených takovou diskriminací a 
zejména požadavky na zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména 
v souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

ii) informace o opatřeních, jež mají 
zohledňovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména 
v souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) popis svého přínosu k podpoře 
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a případně opatření 
k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
na úrovni operačních programů a operací.

iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a opatření k začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni 
operačních programů a operací a popis 
konkrétních opatření podniknutých za 
účelem prosazování rovnosti žen a mužů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a případně opatření 
k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
na úrovni operačních programů a operací.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Richard Seeber

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) popis svého přínosu k prosazování
rovnosti žen a mužů a případně opatření 
k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
na úrovni operačních programů a operací.

iii) informace o svém přínosu k rovnosti 
žen a mužů a případně opatření k začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni 
operačních programů a operací.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1421
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i i i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) popis konkrétních opatření přijatých 
k dosažení cíle EU v oblasti snižování 
chudoby prostřednictvím podpory 
sociálního začleňování znevýhodněných 
skupin osob a zmírňování nerovností 
v celé Evropské unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro 
rovné zacházení k opatřením uvedeným 
v bodech ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení k opatřením uvedeným 
v bodech ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

Stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné 
zacházení a partnerů uvedených v článku
5 tohoto nařízení k opatřením uvedeným 
v bodech i), ii) a iii) předloží členské státy 
spolu s návrhem operačního programu 
v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 87 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 87a
Obsah a přijetí makroregionálních 

rozvojových fondů v rámci cíle 
Makroregionální spolupráce

(1) Operační program se skládá 
z prioritních os. Prioritní osa odpovídá 
tematickému cíli ve smyslu schválené 
makroregionální strategie a zahrnuje 
jednu nebo více investičních priorit tohoto 
tematického cíle a v souladu s pravidly 
pro jednotlivé fondy. Investiční priority lze 
kombinovat.
(2) Program makroregionálního 
rozvojového fondu zahrnuje:
a) strategii, jak program 
makroregionálního rozvojového fondu 
přispěje k prioritám Unie zaměřeným na 
zabezpečení inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, a to 
včetně:
i) určení potřeb k řešení výzev uvedených 
v konkrétních doporučeních pro 
jednotlivé země a hlavních směrech 
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hospodářských politik členských států a 
Unie podle čl. 121 odst. 2 a doporučeních 
Rady, ke kterým musí členské státy podle 
čl. 148 odst. 4 Smlouvy přihlédnout ve 
svých politikách zaměstnanosti, a při 
zohlednění vnitrostátních a regionálních 
potřeb;
ii) zdůvodnění výběru tematických cílů a 
odpovídajících investičních priorit 
s ohledem na smlouvu skupiny členských 
států o založení makroregionálního 
rozvojového fondu a výsledky 
předběžného hodnocení;
b) pro každou prioritní osu:
i) investiční priority a odpovídající 
specifické cíle;
ii) společné a specifické ukazatele výstupů 
a výsledků, případně spolu se základní 
hodnotou a vyčíslenou cílovou hodnotou, 
v souladu s pravidly pro daný fond;
iii) popis podporovaných opatření, včetně 
určení hlavních cílových skupin, 
zvláštních cílových území a případně 
druhů příjemců, jakož i plánovaného 
využití finančních nástrojů;
iv) odpovídající kategorie zásahů na 
základě nomenklatury přijaté Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 143 odst. 3 a orientační rozdělení 
naplánovaných prostředků;
c) příspěvek k integrované strategii 
územního rozvoje stanovené ve smlouvě 
skupiny členských států o založení 
makroregionálního rozvojového fondu, 
včetně
i) mechanismů, které zajišťují koordinaci 
mezi fondy, EZFRV, EMFF a dalšími 
nástroji financování Unie a jednotlivých 
států a Evropské investiční banky (EIB);
ii) případně plánovaného integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních a rybářských 
oblastí a oblastí se zvláštními územními 
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rysy, zejména opatření týkajících se 
provádění článků 28 a 29;
iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z Evropského sociálního fondu (ESF) na 
integrovaná opatření;
iv) určení oblastí, v nichž bude probíhat 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit;

v) ujednání pro meziregionální a 
nadnárodní opatření s příjemci, kteří se 
nacházejí alespoň v jednom dalším 
členském státu;
vi) příspěvku plánovaných zásahů k
naplňování makroregionálních strategií a 
strategií pro přímořské oblasti;
d) příspěvku k integrované strategii 
stanovené ve smlouvě skupiny členských 
států o založení makroregionálního 
rozvojového fondu pro řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, a 
orientační příděl finančních prostředků;
e) opatření k zajištění účinného provádění 
fondů, a to včetně:

i) výkonnostního rámce v souladu s čl. 19 
odst. 1;
ii) pro každou předběžnou podmínku, 
která není splněna ke dni předložení 
smlouvy o partnerství a operačního 
programu, popis opatření ke splnění 
uvedené předběžné podmínky stanovené 
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v souladu s přílohou V a harmonogram 
těchto opatření;
iii) opatření přijatých k zapojení partnerů 
do přípravy programů makroregionálního 
rozvojového fondu a úlohy partnerů při 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů;
f) opatření k zajištění účinného provádění 
fondů, a to včetně:

i) plánovaného využití technické pomoci, 
včetně opatření k posílení správní 
kapacity orgánů a příjemců, spolu 
s příslušnými informacemi podle odst. 2 
písm. b) pro dotčenou prioritní osu;
ii) posouzení administrativní zátěže pro 
příjemce a opatření, u nichž se plánuje 
dosáhnout snížení, spolu s příslušnými 
cíli;
iii) seznamu velkých projektů, u nichž se 
předpokládá zahájení realizace hlavních 
prací před 1. lednem 2018;
g) plán financování obsahující dvě 
tabulky:
i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky 
v souladu s články 53, 110 a 111 uvede 
celková výše předpokládané finanční 
podpory z každého fondu;
ii) tabulku, v níž se na celé programové 
období uvádí výška celkových finančních 
prostředků podpory přidělených z fondů 
nebo jiných veřejných zdrojů členských 
států, které smlouvou založily 
makroregionální rozvojový fond, a států, 
které přistoupily ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu, 
pro daný program makroregionálního 
rozvojového fondu a pro každou prioritní 
osu a dílčí prioritu. V případě, že je 
financování tvořeno i veřejnými zdroji 
členských států, které smlouvou založily 
makroregionální rozvojový fond, a států, 
které přistoupily ke smlouvě o založení 
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makroregionálního rozvojového fondu, 
přinese tabulka orientační členění těchto 
složek. Pro informaci se v ní uvede 
předpokládaná účast EIB;

h) prováděcí ustanovení pro program 
makroregionálního rozvojového fondu, 
včetně:
i) určení akreditačního orgánu, řídícího 
orgánu, případně certifikačního orgánu a 
auditního orgánu;
ii) určení subjektu, kterému bude Komise 
poukazovat platby.
(3) Každý program makroregionálního 
rozvojového fondu obsahuje
i) popis konkrétních opatření, jež mají 
zohlednit požadavky na ochranu životního 
prostředí, účinné využívání zdrojů, 
opatření ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, odolnost vůči 
katastrofám a předcházení rizikům a 
řešení rizik, při výběru operací;
ii) popis zvláštních opatření, jež mají 
podporovat rovné příležitosti a zabránit 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v průběhu 
přípravy, koncipování a provádění 
operačního programu, a to zejména v
souvislosti s přístupem k financování 
s ohledem na potřeby jednotlivých 
cílových skupin ohrožených takovou 
diskriminací a zejména požadavky na 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením;
iii) popis svého přínosu k prosazování 
rovnosti žen a mužů a případně opatření k
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů na 
úrovni operačních programů a operací.
Skupina členských států, která založila 
makroregionální rozvojový fond, předloží 
stanovisko vnitrostátních orgánů pro 
rovné zacházení k opatřením uvedeným 
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v bodech ii) a iii) spolu s návrhem na 
program makroregionálního rozvojového 
fondu v rámci cíle Makroregionální 
spolupráce.

(4) Skupina členských států, která založila 
makroregionální rozvojový fond, 
vypracuje program makroregionálního 
rozvojového fondu podle vzoru přijatého 
Komisí.
Komise tento vzor přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 2.

(5) Komise přijímá rozhodnutí o schválení 
operačního programu prostřednictvím 
prováděcích aktů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce a skutečné makroregionální 
spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smlouvou založí 
makroregionální rozvojový fond,nebo států, které přistoupí ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu

Pozměňovací návrh 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 



AM\903905CS.doc 163/169 PE491.056v01-00

CS

způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu, jedná-li 
se o případy, kdy prioritní osa odpovídá 
možnosti stanovené v čl. 87 odst. 1 písm.
b), a limitu 20 % těchto prostředků, jedná-
li se o případy uvedené v čl. 87 odst. 1 
písm. c), financovat tu část operace, jejíž 
náklady jsou způsobilé pro poskytnutí 
podpory z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 20 % finančních 
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prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
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prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1430
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 15 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na programy 3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na programy 
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v rámci cíle Evropská územní spolupráce. v rámci cíle Evropská územní spolupráce a 
na programy makroregionálních 
rozvojových fondů v rámci cíle 
Makroregionální spolupráce.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce a skutečné makroregionální 
spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smlouvou založí 
makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupí ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu

Pozměňovací návrh 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační programy podporované z Fondu 
soudržnosti se vypracovávají na 
vnitrostátní úrovni.

Operační programy podporované z Fondu 
soudržnosti se vypracovávají na 
vnitrostátní úrovni.

Operační programy zaměřující se na 
zranitelné skupiny, jako jsou mládež, 
ženy, migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, 
senioři, osoby se zdravotním postižením a 
etnické menšiny, musí být způsobilé 
k činnosti na celém území bez ohledu na 
zeměpisná omezení působnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 89 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační programy zaměřující se na 
zranitelné skupiny, jako jsou mládež, 
ženy, migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, 
senioři, osoby se zdravotním postižením a 
etnické menšiny, musí být způsobilé 
k činnosti na celém území bez ohledu na 
zeměpisná omezení působnosti.

Or. xm

Odůvodnění

Opatření orientovaná na ty nejzranitelěnší musí být způsobilá k činnosti napříč územími
regionů. Zkušenosti s víceregionálními programy ukázaly přidanou hodnotu v podobě 
integrace zranitelných osob napříč regiony.

Pozměňovací návrh 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 90 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové náklady přesahují 
50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány.

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové způsobilé náklady 
přesahují 50 000 000 EUR, a v případě 
operací přispívajících k tematickému cíli 
stanovenému v čl. 9 odst. 7, kde celkové 
způsobilé náklady přesahují 
75 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 90 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové náklady přesahují 
50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány.

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačních programů či programů 
makroregionálních rozvojových fondů
nebo operačních programů podporovat 
operaci skládající se z řady prací, činností 
nebo služeb, které jsou samy o sobě určeny 
ke splnění nedělitelného úkolu přesné 
hospodářské nebo technické povahy s jasně 
určenými cíli, jejíž celkové náklady 
přesahují 50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány. Všechny 
makroregionální projekty podpořené 
z programu makroregionálního 
rozvojového fondu musí splňovat 
klasifikaci velkých projektů.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části strategického rámce a skutečné makroregionální 
spolupráce založené na dialogu a konsenzu členských států, které smlouvou založí 
makroregionální rozvojový fond, nebo států, které přistoupí ke smlouvě o založení 
makroregionálního rozvojového fondu, s přímým dopadem na růst a zaměstnanost
prostřednictvím implementace velkých nadnárodních makroregionálních projektů

Pozměňovací návrh 1436
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 90 – odst. 1



AM\903905CS.doc 169/169 PE491.056v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové náklady přesahují 
50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány.

Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy vytvářející 
pracovní místa s jasně určenými cíli, jejíž 
celkové způsobilé náklady přesahují 
50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou pro 
velké projekty zvažovány.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba brát v úvahu pracovní místa vytvořená velkými projekty, přičemž se ukazuje,že 
strukturální fondy kladou stále větší důraz na stimulaci hospodářské činnosti a tvorbu 
pracovních míst. Má se za to, že Komise by se měla zabývat pouze projekty, jež jejichž celkové 
způsobilé náklady skutečně přesahují 50 000 000 EUR a nikoli ty, kdy této částky dosahují 
celkové náklady (způsobilé i nezpůsobilé). Cílem je zjednodušit proces na straně příjemce.

Pozměňovací návrh 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 90 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Velké projekty ve vysoce rozvinutých 
regionech jsou způsobilé za předpokladu, 
že vykazují zaměření na infrastrukturu dle 
čl. 9 odst. 7;

Or. de


