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Pozměňovací návrh 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 131

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 131 vypouští se
Průběžné uzavírání
1. U EFRR a Fondu soudržnosti zahrnují 
roční účetní závěrky za každý operační 
program na úrovni každé prioritní osy 
seznam operací dokončených v průběhu 
účetního roku. Výdaje týkající se těchto 
operací zahrnuté do účetnictví, které 
podléhají rozhodnutí o schválení, se 
považují za uzavřené.
2. V případě ESF se výdaje zahrnuté do 
účetnictví, které podléhají rozhodnutí 
o schválení, považují za uzavřené.

Or. es

Pozměňovací návrh 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 131 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U EFRR a Fondu soudržnosti zahrnují 
roční účetní závěrky za každý operační 
program na úrovni každé prioritní osy 
seznam operací dokončených v průběhu 
účetního roku. Výdaje týkající se těchto 
operací zahrnuté do účetnictví, které 
podléhají rozhodnutí o schválení, se 
považují za uzavřené.

1. U EFRR a Fondu soudržnosti zahrnují 
roční účetní závěrky za každý operační 
program nebo program 
makreoregionálního rozvojového fondu
na úrovni každé prioritní osy seznam 
operací dokončených v průběhu účetního 
roku. Výdaje týkající se těchto operací 
zahrnuté do účetnictví, které podléhají 
rozhodnutí o schválení, se považují za 
uzavřené.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 132 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní 
podporu, řídící orgán zajistí, aby po dobu 
tří let byly všechny doklady o operacích 
dány na požádání k dispozici Komisi a 
Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté 
období začíná 31. prosince roku, ve 
kterém je vydáno rozhodnutí o schválení 
účetní závěrky v souladu s článkem 130, 
nebo nejpozději dnem zaplacení 
konečného zůstatku.

Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní 
podporu, řídící orgán zajistí, aby po dobu 
tří let byly všechny doklady o operacích 
dány na požádání k dispozici Komisi a 
Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté 
období začíná nejpozději dnem zaplacení 
konečného zůstatku.

Or. es

Pozměňovací návrh 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uzavírání operačních programů Uzavírání operačních programů a 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 133 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkládání závěrečných dokladů a platba 
konečného zůstatku

Netýká se českého znění

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 133 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) závěrečnou zprávu o provádění 
operačního programu; a

(b) závěrečnou zprávu o provádění 
operačního programu nebo programů 
makroregionálních rozvojových fondů;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1747
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 133 – odst. 2 – bod 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Příjemce obdrží celou platbu 
konečného zůstatku ve lhůtě a za 
podmínek stanovených směrnicí EU o 
opožděných platbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může všechny průběžné platby 
nebo jejich část na úrovni prioritních os 
nebo operačních programů pozastavit, 
jestliže:

1. Komise může všechny průběžné platby 
nebo jejich část na úrovni prioritních os 
nebo operačních programů nebo programů 
makroregionálních rozvojových fondů
pozastavit, jestliže:

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v systému řízení a kontroly operačního 
programu existuje závažný nedostatek, v 
souvislosti s nímž nebyla přijata opatření k 
nápravě;

(a) v systému řízení a kontroly operačního 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu
existuje závažný nedostatek, v souvislosti s 
nímž nebyla přijata opatření k nápravě;
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) členský stát nepřijal nezbytná opatření 
k nápravě situace, která vedla k přerušení 
platební lhůty podle článku 74;

(c) členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, nepřijal nezbytná opatření 
k nápravě situace, která vedla k přerušení 
platební lhůty podle článku 74;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) existují závažné nedostatky v kvalitě a 
spolehlivosti monitorovacího systému nebo 
údajů o společných a specifických 
ukazatelích;

(d) existují závažné nedostatky v kvalitě a 
spolehlivosti monitorovacího systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) členský stát nepřijal opatření 
stanovená v operačním programu, která 
se týkají splnění určité předběžné 
podmínky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1753
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) členský stát nepřijal opatření 
stanovená v operačním programu, která 
se týkají splnění určité předběžné 
podmínky;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zásada pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části ze strany Komise se považuje 
za opodstatněnou jen v případě závažného porušení systému řízení a kontroly.

Pozměňovací návrh 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) členský stát nepřijal opatření stanovená 
v operačním programu, která se týkají 
splnění určité předběžné podmínky;

(e) členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, nepřijal opatření stanovená 
v operačním programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu, 
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která se týkají splnění určité předběžné 
podmínky;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v 
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v 
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v 
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1758
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v 
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 1759
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) z přezkumu výkonnosti vyplývá, že se v 
rámci některé prioritní osy nepodařilo 
dosáhnout milníků naplánovaných ve 
výkonnostním rámci;

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Zásada pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části ze strany Komise se považuje 
za opodstatněnou jen v případě závažného porušení systému řízení a kontroly.

Pozměňovací návrh 1760
Erminia Mazzoni

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g



PE491.058v01-00 12/82 AM\903907CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1764
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zásada pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části ze strany Komise se považuje 
za opodstatněnou jen v případě závažného porušení systému řízení a kontroly.



AM\903907CS.doc 13/82 PE491.058v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 1 – bod g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 odst. 3.

(g) členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 odst. 
5;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1766
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout pozastavit 
všechny průběžné platby nebo jejich část 
poté, co poskytla členskému státu 
příležitost, aby předložil své připomínky.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zásada pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části ze strany Komise se považuje 
za opodstatněnou jen v případě závažného porušení systému řízení a kontroly.

Pozměňovací návrh 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout pozastavit 
všechny průběžné platby nebo jejich část 
poté, co poskytla členskému státu 
příležitost, aby předložil své připomínky.

2. Komise se může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout pozastavit 
všechny průběžné platby nebo jejich část 
poté, co poskytla členskému státu nebo 
skupině členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond,
příležitost, aby předložil své připomínky.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1768
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise ukončí pozastavení všech 
průběžných plateb nebo jejich části, 
pokud členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožňují pozastavení 
zrušit.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zásada pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části ze strany Komise se považuje 
za opodstatněnou jen v případě závažného porušení systému řízení a kontroly.

Pozměňovací návrh 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 134 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise ukončí pozastavení všech 3. Komise ukončí pozastavení všech 
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průběžných plateb nebo jejich části, pokud 
členský stát přijme nezbytná opatření, která 
umožňují pozastavení zrušit.

průběžných plateb nebo jejich části, pokud 
členský stát nebo skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, přijme nezbytná opatření, která 
umožňují pozastavení zrušit.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 135 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za vyšetřování nesrovnalostí, provedení 
potřebných finančních oprav a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek 
zodpovídají v prvé řadě členské státy. V 
případě systémových nesrovnalostí rozšíří 
členský stát své vyšetřování na všechny 
operace, které by mohly být dotčeny.

1. Za vyšetřování nesrovnalostí, provedení 
potřebných finančních oprav a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek 
zodpovídají v prvé řadě členské státy nebo 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojové fondy. V 
případě systémových nesrovnalostí rozšíří 
členský stát své vyšetřování na všechny 
operace, které by mohly být dotčeny.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 135 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát provádí finanční opravy 2. Členský stát nebo skupina členských 
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potřebné v souvislosti s jednotlivými nebo 
systémovými nesrovnalostmi zjištěnými u 
operací nebo operačních programů.
Finanční opravy spočívají ve zrušení 
celého příspěvku na operaci nebo operační 
program z veřejných zdrojů nebo jeho 
části. Členský stát zohlední povahu 
a závažnost nesrovnalostí a finanční ztrátu, 
která fondům vznikla, a uplatní přiměřenou 
opravu. Finanční opravy zaznamená řídící 
orgán do roční účetní závěrky za účetní 
rok, ve kterém se o zrušení rozhodlo.

států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, provádí finanční opravy 
potřebné v souvislosti s jednotlivými nebo 
systémovými nesrovnalostmi zjištěnými u 
operací nebo operačních programů a 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů. Finanční opravy spočívají ve 
zrušení celého příspěvku z veřejných 
zdrojů na operaci nebo operační program
nebo program makroregionálního 
rozvojového fondu nebo jeho části. 
Členský stát zohlední povahu a závažnost 
nesrovnalostí a finanční ztrátu, která 
fondům vznikla, a uplatní přiměřenou 
opravu. Finanční opravy zaznamená řídící 
orgán do roční účetní závěrky za účetní 
rok, ve kterém se o zrušení rozhodlo.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 135 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příspěvek z fondů zrušený podle 
odstavce 2 může členský stát znovu použít 
v rámci daného operačního programu s 
výhradou odstavce 4.

3 Příspěvek z fondů zrušený podle 
odstavce 2 může členský stát znovu použít 
v rámci daného operačního programu nebo 
programu makroregionálního 
rozvojového fondu programu s výhradou 
odstavce 4.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provede finanční opravy 
prostřednictvím prováděcích aktů 
zrušením celého příspěvku Unie na 
operační program nebo jeho části podle 
článku 77, jestliže po provedení 
nezbytných šetření dojde k závěru, že:

Příspěvek z fondů zrušený podle 
odstavce 2 může členský stát znovu použít 
v rámci daného operačního programu 
nebo programu makroregionálního 
rozvojového fondu programu s výhradou 
odstavce 4.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 1 – pododst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v systému řízení a kontroly operačního 
programu se vyskytují závažné nedostatky, 
které ohrožují příspěvek Unie již 
vyplacený na daný operační program;

(a) v systému řízení a kontroly operačního 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu se 
vyskytují závažné nedostatky, které 
ohrožují příspěvek Unie již vyplacený na 
daný operační program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1775
Monika Smolková, Anna Záborská
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Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 1 – pododst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) členský stát nesplnil před zahájením 
opravného řízení podle tohoto odstavce své 
povinnosti podle článku 135;

(b) členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, nesplnil před zahájením 
opravného řízení podle tohoto odstavce své 
povinnosti podle článku 135;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 1 – pododst. 1 – bod c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) výdaje uvedené v žádosti o platbu 
nejsou správné a nebyly členským státem 
opraveny před zahájením opravného řízení 
podle tohoto odstavce;

(c) výdaje uvedené v žádosti o platbu 
nejsou správné a nebyly členským státem 
nebo skupinou členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond 
opraveny před zahájením opravného řízení 
podle tohoto odstavce;

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při rozhodování o výši opravy podle 
odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost nesrovnalostí a rozsah a 
finanční důsledky nedostatků zjištěných 
v systému řízení a kontroly daného 
operačního programu.

2. Při rozhodování o výši opravy podle 
odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost nesrovnalostí a rozsah a 
finanční důsledky nedostatků zjištěných 
v systému řízení a kontroly daného 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže Komise zakládá své stanovisko 
na výrocích jiných auditorů než auditorů 
svých vlastních útvarů, vypracuje vlastní 
závěry ohledně finančních důsledků po 
posouzení opatření přijatých dotyčným 
členským státem podle čl. 135 odst. 2, 
oznámení zaslaných podle čl. 112 odst. 3 a 
případných odpovědí členského státu.

3. Jestliže Komise zakládá své stanovisko 
na výrocích jiných auditorů než auditorů 
svých vlastních útvarů, vypracuje vlastní 
závěry ohledně finančních důsledků po 
posouzení opatření přijatých dotyčným 
členským státem nebo skupinou členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, podle čl. 135 odst. 2, 
oznámení zaslaných podle čl. 112 odst. 3 a 
případných odpovědí členského státu, nebo 
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.
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Pozměňovací návrh 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění operačního 
programu zjistí závažné neplnění cílů 
stanovených ve výkonnostním rámci, může 
v souvislosti s dotyčnými prioritními osami 
uplatnit prostřednictvím prováděcích aktů 
finanční opravy.

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění operačního 
programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu
zjistí závažné neplnění cílů stanovených ve 
výkonnostním rámci, může v souvislosti s 
dotyčnými prioritními osami uplatnit 
prostřednictvím prováděcích aktů finanční 
opravy.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 136 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud členský stát neplní své povinnosti 
podle článku 86, může Komise v závislosti 
na míře porušování těchto povinností 
provést finanční opravu zrušením celého 
příspěvku ze strukturálních fondů pro 
dotyčný členský stát nebo části tohoto 
příspěvku.

5. Pokud členský stát nebo skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, neplní 
své povinnosti podle článku 86, může 
Komise v závislosti na míře porušování 
těchto povinností provést finanční opravu 
zrušením celého příspěvku ze 
strukturálních fondů pro dotyčný členský 
stát nebo skupinu členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond,
nebo části tohoto příspěvku.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční 
opravě zahájí Komise řízení oznámením 
předběžných závěrů svého šetření 
členskému státu spolu s výzvou, aby 
členský stát do dvou měsíců předložil své 
připomínky.

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční 
opravě zahájí Komise řízení oznámením 
předběžných závěrů svého šetření 
členskému státu nebo skupině členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, spolu s výzvou, aby 
členský stát nebo skupina členských států, 
které založily makroregionální rozvojový 
fond, do dvou měsíců předložily své 
připomínky.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční 
opravě zahájí Komise řízení oznámením 
předběžných závěrů svého šetření 
členskému státu spolu s výzvou, aby 
členský stát do dvou měsíců předložil své 
připomínky.

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční 
opravě zahájí Komise řízení oznámením 
předběžných závěrů svého šetření 
členskému státu spolu s výzvou, aby 
členský stát do tří měsíců předložil své 
připomínky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Navrhuje-li Komise finanční opravu na 
základě extrapolace nebo paušální sazby, 
dostane členský stát příležitost prokázat 
přezkoumáním příslušné dokumentace, že 
skutečný rozsah nesrovnalosti je menší, 
než jak byl posouzen Komisí. Po dohodě s 
Komisí může členský stát omezit rozsah 
tohoto přezkumu na vhodnou část nebo 
vzorek příslušné dokumentace. S výjimkou 
řádně odůvodněných případů nesmí doba 
povolená pro takové přezkoumání 
překročit další dva měsíce od uplynutí 
lhůty dvou měsíců uvedené v odstavci 1.

2. Navrhuje-li Komise finanční opravu na 
základě extrapolace nebo paušální sazby, 
dostane členský stát nebo skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
příležitost prokázat přezkoumáním 
příslušné dokumentace, že skutečný rozsah 
nesrovnalosti je menší, než jak byl 
posouzen Komisí. Po dohodě s Komisí 
může členský stát nebo skupina členských 
států, které založily makroregionální 
rozvojový fond, omezit rozsah tohoto 
přezkumu na vhodnou část nebo vzorek 
příslušné dokumentace. S výjimkou řádně 
odůvodněných případů nesmí doba 
povolená pro takové přezkoumání 
překročit další dva měsíce od uplynutí 
lhůty dvou měsíců uvedené v odstavci 1.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zohlední veškeré důkazy 
předložené členským státem ve lhůtách 

3. Komise zohlední veškeré důkazy 
předložené členským státem nebo 
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uvedených v odstavcích 1 a 2. skupinou členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, ve 
lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nepřijme-li členský stát předběžné 
závěry Komise, pozve ho Komise na 
slyšení, aby se zaručilo, že jsou k vyvození 
závěru Komise ohledně uplatnění finanční 
opravy k dispozici všechny důležité 
informace a zjištění

4. Nepřijme-li členský stát nebo skupina 
členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, 
předběžné závěry Komise, pozve ho 
Komise na slyšení, aby se zaručilo, že jsou 
k vyvození závěru Komise ohledně 
uplatnění finanční opravy k dispozici 
všechny důležité informace a zjištění.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V zájmu uplatnění finančních oprav 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí do šesti 
měsíců ode dne slyšení nebo ode dne 

5. V zájmu uplatnění finančních oprav 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí do šesti 
měsíců ode dne slyšení nebo ode dne 
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obdržení dalších informací, pokud členský 
stát souhlasil s tím, že tyto dodatečné 
informace po slyšení předloží. Komise 
vezme v úvahu veškeré informace a 
připomínky předložené v průběhu řízení. 
Pokud se slyšení neuskuteční, začíná 
šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, 
kdy Komise odeslala pozvánku ke slyšení.

obdržení dalších informací, pokud členský 
stát nebo skupina členských států, které 
založily makroregionální rozvojový fond,
souhlasil s tím, že tyto dodatečné 
informace po slyšení předloží. Komise
vezme v úvahu veškeré informace a 
připomínky předložené v průběhu řízení. 
Pokud se slyšení neuskuteční, začíná 
šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, 
kdy Komise odeslala pozvánku ke slyšení.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zjistí-li Komise nebo Evropský účetní 
dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím 
se účetní závěrky zaslané Komisi, 
výsledná finanční oprava sníží podporu z 
fondů na daný operační program.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1788
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zjistí-li Komise nebo Evropský účetní 
dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím 
se účetní závěrky zaslané Komisi, 

vypouští se



AM\903907CS.doc 25/82 PE491.058v01-00

CS

výsledná finanční oprava sníží podporu z 
fondů na daný operační program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zjistí-li Komise nebo Evropský účetní 
dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím 
se účetní závěrky zaslané Komisi, výsledná 
finanční oprava sníží podporu z fondů na
daný operační program.

6. Zjistí-li Komise nebo Evropský účetní 
dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím 
se účetní závěrky zaslané Komisi, výsledná 
finanční oprava sníží podporu z fondů na 
daný operační program nebo program 
makroregionálního rozvojového fondu.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 137 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud členský stát v obtížné finanční 
situaci splňuje podmínky stanovené v čl. 
22 odst. 1, připraví Komise, pokud je o to 
požádána, prostřednictvím prováděcího 
aktu samostatný program, který má být 
prováděn centralizovaným řízením v 
souladu s článkem 53a nařízení Rady č. 
1605/2002 za účelem konsolidace 
finančních prostředků, které byly
pozastaveny a / nebo odňaty, a úrokových 
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výnosů nebo nevyužitých finančních 
prostředků členského státu, a jejich 
využití na co nejefektivnější podporu 
růstu, zejména prostřednictvím projektů 
infrastruktury, které jsou prospěšné pro
hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 138 – 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 do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 138 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční opravou ze strany Komise není 
dotčena povinnost členského státu získávat 
zpět vyplacené částky podle čl. 135 odst. 2 
tohoto nařízení a státní podporu ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 Smlouvy a podle článku 14 
nařízení Rady (ES) č. 659/199939 .

Finanční opravou ze strany Komise není 
dotčena povinnost členského státu nebo
skupiny členských států, které založily 
makroregionální rozvojový fond, získávat 
zpět vyplacené částky podle čl. 135 odst. 2 
tohoto nařízení a státní podporu ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 Smlouvy a podle článku 14 
nařízení Rady (ES) č. 659/199939.
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Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – hlava 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiměřená kontrola operačních programů Přiměřená kontrola operačních programů a 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přiměřená kontrola operačních programů Přiměřená kontrola operačních programů a 
programů makroregionálních rozvojových 
fondů

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.



PE491.058v01-00 28/82 AM\903907CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 250 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 200 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1797
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 250 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí 
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 100 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
uzavřením všech dotyčných výdajů podle 
článku 131. Na jiné operace se nevztahuje 
více než jeden audit za účetní rok 
provedený auditním orgánem a Komisí
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Těmito ustanoveními 
není dotčen odstavec 4.

1. Na operace, u nichž celkové způsobilé 
výdaje nepřesahují 250 000 EUR, se 
nevztahuje více než jeden audit provedený
před uzavřením všech dotyčných výdajů 
podle článku 131. Na jiné operace se 
nevztahuje více než jeden audit za účetní 
rok provedený před uzavřením všech 
dotyčných výdajů podle článku 131. 
Těmito ustanoveními není dotčen odstavec 
4.

Or. it
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Odůvodnění

Pro zajištění skutečné proporcionality při kontrole operačních programů se navrhuje, aby se 
u operací, u nichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují 250 000 EUR, neprováděl více než 
jeden audit.

Pozměňovací návrh 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U operačních programů, jež podle 
posledního výroku auditora nevykazují 
žádné významné nedostatky, se může 
Komise s auditním orgánem při 
následujícím setkání podle čl. 118 odst. 3 
dohodnout, že lze úroveň potřebné auditní 
činnosti snížit tak, aby byla úměrná 
zjištěné míře rizika. V takových případech 
nebude Komise provádět své vlastní audity 
na místě, pokud neexistují důkazy 
naznačující nedostatky v systému řízení a 
kontroly, jež nepříznivě ovlivňují výdaje 
vykázané Komisi v účetním roce, za který 
byly účty předmětem rozhodnutí o 
schválení účetní závěrky.

2. U operačních programů nebo programů 
makroregionálních rozvojových fondů, jež 
podle posledního výroku auditora 
nevykazují žádné významné nedostatky, se 
může Komise s auditním orgánem při 
následujícím setkání podle čl. 118 odst. 3 
dohodnout, že lze úroveň potřebné auditní 
činnosti snížit tak, aby byla úměrná 
zjištěné míře rizika. V takových případech 
nebude Komise provádět své vlastní audity 
na místě, pokud neexistují důkazy 
naznačující nedostatky v systému řízení a 
kontroly, jež nepříznivě ovlivňují výdaje 
vykázané Komisi v účetním roce, za který 
byly účty předmětem rozhodnutí o 
schválení účetní závěrky.

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě operačních programů, u nichž 
Komise dojde k závěru, že se může 
spolehnout na výrok auditního orgánu, se 
může s auditním orgánem dohodnout, že 
omezí své vlastní audity na místě, jejichž 
předmětem je práce auditního orgánu, 
pokud neexistují důkazy o nedostatcích v 
práci auditního orgánu za účetní rok, za 
který byly účty předmětem rozhodnutí o 
schválení účetní závěrky.

3. V případě operačních programů nebo
programů makroregionálních rozvojových 
fondů, u nichž Komise dojde k závěru, že 
se může spolehnout na výrok auditního 
orgánu, se může s auditním orgánem 
dohodnout, že omezí své vlastní audity na 
místě, jejichž předmětem je práce 
auditního orgánu, pokud neexistují důkazy 
o nedostatcích v práci auditního orgánu za 
účetní rok, za který byly účty předmětem 
rozhodnutí o schválení účetní závěrky..

Or. sk

Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Návrh nařízení
Část 3 – čl. 140 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou 
auditní orgán a Komise provádět audity 
operací v případě, že posouzení rizik zjistí 
zvláštní riziko nesrovnalostí či podvodu, v 
případě důkazů o závažných nedostatcích v 
systému řízení a kontroly daného 
operačního programu a – během tří let po 
uzavření všech výdajů na danou operaci 
podle článku 131 – v rámci auditního 
vzorku. Komise může kdykoli provádět 
audity operací pro účely posouzení práce 
auditního orgánu opětovným výkonem své 
auditní činnosti.

4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou 
auditní orgán a Komise provádět audity 
operací v případě, že posouzení rizik zjistí 
zvláštní riziko nesrovnalostí či podvodu, v 
případě důkazů o závažných nedostatcích v 
systému řízení a kontroly daného 
operačního programu nebo programu 
makroregionálního rozvojového fondu a –
během tří let po uzavření všech výdajů na 
danou operaci podle článku 131 – v rámci 
auditního vzorku. Komise může kdykoli 
provádět audity operací pro účely 
posouzení práce auditního orgánu 
opětovným výkonem své auditní činnosti.

Or. sk
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Odůvodnění

Zohlednění doplnění inovativní části do společného strategického rámce.

Pozměňovací návrh 1802
Peter Simon

Návrh nařízení
 Část 4 – čl. 142 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku a 
neplatí zpětně.

Or. de

Odůvodnění

Aby byla zajištěna právní jistota a předešlo se oslabení cíle zjednodušit administrativní 
postupy, neměly by akty v přenesené pravomoci moci platit zpětně.

Pozměňovací návrh 1803
Michael Theurer

Návrh nařízení
 Část 4 – čl. 142 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.
Akty v přenesené pravomoci neplatí
zpětně.

Or. de

Pozměňovací návrh 1804
Manfred Weber
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Návrh nařízení
Část 4 – čl. 142 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

Akty v přenesené pravomoci neplatí
zpětně.

Or. de

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci se zpětnou účinností vytvářejí nejistotu a nedůvěru ze strany 
místních orgánů, které jsou příjemci finančních prostředků, a omezují správní kapacity na 
všech úrovních.

Pozměňovací návrh 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Part 4 – čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení platí na dobu neurčitou od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení platí na jeden rok od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. es

Odůvodnění

Dát Komisi pravomoc přijímat právní předpisy EU na dobu neurčitou prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci by znamenalo dát ji normotvornou pravomoc na celé programové 
období 2014 – 2020, což by mohlo vést k nedostatečné právní jistotě.

Pozměňovací návrh 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha - I (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha - I
Společný strategický rámec

Účelem tohoto rámce je, aby v souladu s 
článkem 10 posloužil jako prostředek 
koordinace, začlenění a nalezení 
rovnováhy mezi cíli jednotlivých politik v 
konkrétních regionálních souvislostech a 
zejména jako prostředek koordinace a 
nalezení rovnováhy mezi investičními 
prioritami a tématickými cíli uvedenými v 
článku 9.
1. Horizontální zásady a výzvy týkající se 
více oblastí 
1.1 Partnerství a víceúrovňová správa
1.1.1. Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost, která 
vychází ze zásady subsidiarity a 
proporcionality a z partnerství a realizuje 
se prostřednictvím funkční a 
institucionalizované spolupráce s cílem 
vypracovat a provádět politiky Evropské 
unie. Výslovný odkaz na zásadu 
víceúrovňové správy v tomto nařízení 
představuje posílení této zásady a přináší 
přidanou hodnotu politice soudržnosti 
jako takové.
1.1.2 Zásadu víceúrovňové správy je 
nutné dodržovat, aby se usnadnilo 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a zajištění priorit Unie, 
kterými je inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění.
1.1.3 Členské státy a regiony musí pro 
zajištění účinné víceúrovňové správy 
provést následující kroky:
a) zajistit provedení partnerství v souladu 
s Kodexem chování Evropské unie, jak je 
stanoveno v článku 5;
b) vytvořit koordinační mechanismy mezi 
jednotlivými úrovněmi veřejné správy v 
souladu s příslušnými systémy ústavních 
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pravomocí;
c) pravidelně podávat zprávy o provádění 
partnerství.
1.1.4 Partnerství musí být ve všech fázích 
provádění fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
organizováno tak, aby se do přípravy 
smluv o partnerství a programů a do 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení těchto programů přímo 
zapojily regionální a místní orgány. 
Zapojit se musí i sociální a hospodářští 
partneři, ostatní orgány veřejné správy, 
subjekty zastupující občanskou společnost 
včetně partnerů v oblasti životního 
prostředí, nevládních organizací a 
subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti a nediskriminace, aby bylo 
zajištěno partnerství ve všech fázích 
provádění politiky.
1.2 Udržitelný rozvoj
1.2.1 Princip udržitelného rozvoje, který je 
stanoven v článku 3 Smlouvy o Evropské 
unii, se vztahuje na pojem pokroku, podle 
něhož musí být sociální a hospodářské 
aspekty a hledisko životního prostředí 
zahrnuty do úvah o dobrých životních 
podmínkách a lepší kvalitě života 
současných a budoucích generací.
1.2.2 Zohlednění udržitelného rozvoje 
stejně jako zásada „znečišťovatel platí“ 
musí být proto nedílnou součástí každého 
plánu od jeho vytvoření přes realizaci až 
po vyhodnocení. Neuplatnění zásady 
znečišťovatel platí může být povoleno 
pouze ve výjimečných případech, za 
podmínky, že byla přijata jasná zmírňující 
opatření.
1.2.3 Aby mohly členské státy a regiony 
vyřešit složité problémy, kterým čelí, musí 
využít všechny dostupné nástroje politiky 
Unie. Zdroje se zejména za účelem boje 
proti změně klimatu musí zaměřit na 
preventivní a zmírňující opatření. Každá 
nová investice s podporou z fondů, na něž 
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se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být ze své podstaty 
odolná vůči dopadu změny klimatu a 
přírodních katastrof.
1.2.4 Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Fond soudržnosti musí nadále 
významně investovat do infrastruktur 
členských států a regionů, aby se zajistilo 
splnění požadavků rámcové směrnice o 
vodě1 a dalších příslušných směrnic. 
Existují technologická řešení, jejichž 
cílem je přispět k udržitelným opatřením, 
a nová se objevují, proto musí Fond pro 
regionální rozvoj i nadále podporovat 
výzkum v této oblasti. Tato podpora musí 
být zaměřena na doplnění opatření, na 
něž se vztahuje program Horizont 2020. 
Finanční prostředky pro opatření na 
podporu biologické rozmanitosti lze získat 
prostřednictvím Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního a 
rybářského fondu (EMFF). EZFRV lze 
také využít na podporu subjektů 
hospodařících s půdou, u nichž závazné 
ekologické požadavky vedou ke specificky 
regionálním znevýhodněním.
1 Úř. věst č. … směrnice 2000/60/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. 
října 2000.
1.2.5 Dosahování udržitelného rozvoje 
nesmí být jen technický úkol. Aby se 
zajistilo začlenění tohoto cíle do praktické 
činnosti fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, musí 
řídící orgány tento cíl řádně a důsledně 
zohledňovat v průběhu celého životního 
cyklu projektu a musí zaujmout aktivnější 
přístup při omezování škodlivého vlivu 
zásahů na životní prostředí, mimo jiné 
tím, že přijme následující kroky:
a) nasměruje investice k možnostem, které 
jsou z hlediska zdrojů nejefektivnější, 
b) pečlivě zváží potřebnost investic, které 
mají významný negativní dopad na životní 
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prostředí,
c) při srovnávání různých metod investic z 
hlediska jejich nákladů na „životní 
cyklus“ je posoudí dlouhodobější 
perspektivy,
d) bude častěji využívat veřejné zakázky 
šetrné k životnímu prostředí.
1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a
nediskriminace 
1.3.1 Členské státy a regiony musí 
zintenzívnit úsilí o odstranění nerovností 
mezi ženami a muži a podporu rovného 
zacházení s nimi, stejně jako o boj proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace ve všech 
fázích využívání fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
1.3.2 Členské státy a regiony musí 
usilovat o dosažení cíle rovnosti mezi muži 
a ženami a musí přijmout vhodná 
opatření, aby nedocházelo k diskriminaci 
při přípravě, provádění, sledování a 
vyhodnocování operací v rámci programů 
spolufinancovaných z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a jasně specifikovat 
činnosti, které musí tuto zásadu zohlednit 
v programech.
1.3.3 Vyšší účast žen na trhu práce, a to 
jak na straně zaměstnavatelů, tak 
zaměstnanců, by oživila hospodářství 
Unie. Uvolnění potenciálu pro takový 
nárůst činnosti zvýšením míry 
zaměstnanosti žen je zásadní pro dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti. Je proto nutné důsledně 
řešit překážky bránící zapojení žen do 
pracovního trhu. Členské státy a regiony 
musí zajistit, aby kromě ESF také fondy 
EFRF, FS, EMFF a EZFRV financovaly 
aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
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odpovídající rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a podporují příležitosti 
žen jako podnikatelek.
1.3.4 Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k určení míry dopadu 
očekávaného příspěvku z fondů, na které 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, na rovnost žen a mužů.
1.4 Přístupnost
1.4.1 Všechny produkty a služby, které 
jsou veřejně nabízeny a jsou 
spolufinancovány z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být přístupné. 
Přístupnost zastavěného prostředí, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií je zásadní zejména pro účely 
začleňování znevýhodněných skupin, 
včetně osob se zdravotním postižením.
1.4.2 Je velmi důležité, aby se vhodným 
způsobem reagovalo na potřeby 
znevýhodněných skupin s cílem umožnit 
jim lépe se začlenit do trhu práce a plně se 
zapojit do chodu společnosti.
1.4.3 Má-li strategie EU 2020 dosáhnout 
svých cílů, členské státy a regiony musí ve 
všech regionech EU i nadále podporovat 
sociální soudržnost, a to na stejné úrovni 
jako hospodářskou a územní soudržnost.
1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jedním z hlavních problémů, 
kterým budou členské státy a regiony v 
nadcházejících desetiletích čelit. 
Kombinace menšího počtu pracujících a 
vyššího podílu lidí v důchodu bude 
znamenat další tlak na sociální systémy 
členských států a tím i na hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie.
1.5.2 Demografické změny vedou k novým 
výzvám. Tento demografický vývoj je 
nutné zkoumat a je zapotřebí se s ním 
vypořádat zejména na regionální a místní 
úrovni, kde se objevují různé vývojové 
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trendy. Členské státy a regiony se při 
vypracovávání strategií na míru, určených 
k řešení demografických problémů a 
vytváření příležitostí k rozvoji „stříbrné 
ekonomiky“, musí spolehnout na peněžní 
prostředky z fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních.
1.5.3 Zlepšení pracovních příležitostí pro 
starší osoby bude velmi přínosné pro lidi, 
společnosti i veřejné rozpočty. Členské 
státy a regiony musí při přijímání 
opatření, jejichž cílem je usnadnit 
začlenění všech věkových skupin, používat 
peněžní prostředky z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních. Co nejlepší využití všech 
stávajících lidských zdrojů, včetně snahy o 
vyřešení otázky nezaměstnanosti mládeže, 
odráží jeden z naléhavých úkolů fondů, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, tedy přispět k maximalizaci 
potenciálu všech obyvatel Unie. Toho 
bude dosaženo prostřednictvím zlepšení 
přístupu k minimální úrovni a kvalitě 
vzdělávání a zlepšení struktur sociální 
podpory. Investice do infrastruktury ve 
zdravotnictví by rovněž měly přispět k cíli 
dlouhého a zdravého pracovního života 
všech občanů Unie.
1.5.4 Členské státy a regiony musí při 
vytváření programů brát v úvahu 
dlouhodobé výzvy demografických změn. 
V regionech nejvíce postižených 
demografickými změnami musí přijmout 
opatření s cílem:
a) podporovat demografickou obnovu 
vytvořením lepších podmínek pro rodiny a 
zlepšením rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem;
b) zvyšovat zaměstnanost; zvyšovat 
produktivitu a ekonomickou výkonnost 
prostřednictvím investic do vzdělávání a 
výzkumu;
c) zaměřit se na přiměřenost a kvalitu 
vzdělávání a sociálních podpůrných 
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struktur; a
d) zajistit poskytování nákladově efektivní 
zdravotní péče a dlouhodobé péče, včetně 
investic do infrastruktur.
1.6 Integrovaný přístup
1.6.1 K účinnému řešení problémů, 
kterým členské státy a regiony čelí, je 
zásadní integrovaný územní přístup. Tyto 
problémy se týkají dopadů globalizace, 
ekologických a energetických otázek, 
problémů souvisejících se stárnutím 
obyvatelstva a demografických změn, 
požadavků ohledně technologických změn 
a inovací, nerovnosti příjmů a sociální 
segregace. Složitá a vzájemně propojená 
povaha těchto problémů znamená, že aby 
řešení uspěla, musí být integrovaná, 
víceodvětvová a vícedimenzionální.
1.6.2 Fondy, na které se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, v této 
souvislosti umožňují spojit sílu 
jednotlivých fondů EU do integrovaných 
balíků, které jsou uzpůsobené na míru 
tak, aby vyhovovaly místním a 
regionálním specifickým potřebám.
1.6.3 Členské státy a regiony musí při 
přípravě strategií a programů s cílem určit 
nejvhodnější zásahy věnovat zvláštní 
pozornost hlavním územním, 
strukturálním a institucionálním 
vlastnostem, jako je propojení daného 
regionu, mechanismy zaměstnávání a 
pracovní mobilita, vazby mezi městem a 
venkovem, místní provázanost mezi 
jednotlivými odvětvími, kulturní dědictví, 
stárnutí a demografické změny, atd.
1.6.4 Členské státy a regiony musí provést 
analýzu hlavních společenských výzev, 
kterým čelí. V reakci na tyto výzvy musí 
také zvážit otázku, jaké jsou konkrétní 
aspekty dobrých životních podmínek jejich 
občanů, které chtějí ovlivnit a zlepšit 
pomocí politiky, a jak má být politika 
navržena a realizována v konkrétním 
kontextu daného členského státu nebo 



AM\903907CS.doc 41/82 PE491.058v01-00

CS

regionu.
1.6.5 Členské státy a regiony musí pro 
podporu správných politik, které jsou 
uzpůsobené na míru specifickým 
regionálním potřebám, dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k navrhování 
a realizaci politiky, s ohledem na 
příslušné související aspekty, ale musí se 
na základě těchto nejdůležitějších faktorů 
zaměřit na: 
a) zhodnocení rozvojového potenciálu a 
kapacity regionu s ohledem na strategii 
Evropa 2020;
b) posouzení problémů v oblasti rozvoje, 
kterým region čelí, a jeho schopnost je 
řešit;
c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro navrhování a realizaci 
politiky, v souladu se zásadou 
subsidiarity;
d) přípravu víceúrovňových správních 
opatření nutných k zajištění účinné 
realizace politiky;
e) volbu vhodných ukazatelů pro výstupy 
a výsledky, které mají být použity pro 
monitorování a hodnocení politiky.
2. Součinnost a koordinace fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s nástroji jiných politik EU 
2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení co nejlepších 
výsledků, pokud jde o udržitelný růst a 
rozvoj přímo v jednotlivých regionech, je 
důležité koordinovat všechny politiky Unie 
a související nástroje, které hrají roli při 
dosahování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a lepšího vyváženého 
územního rozvoje v EU. To se musí také 
odrazit v lepší koordinaci mezi rozpočtem 
Unie a vnitrostátními rozpočty členských 
států i rozpočty na nižší než vnitrostátní 
úrovni při financování společných 
politických priorit a zlepšování vertikální 
spolupráce mezi EU a vnitrostátními a
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regionálními subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
neznamenají jedno univerzální řešení. V 
této souvislosti je nutné provést 
důkladnější analýzu dopadu politik Unie v 
regionech a na soudržnost s cílem 
podpořit efektivní součinnost a na 
evropské úrovni stanovit a prosadit 
nejvhodnější prostředky podpory místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony musí při 
programovacích a prováděcích fázích 
zajistit soudržnost mezi zásahy 
podporovanými z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a cíli ostatních politik EU. 
Za tímto účelem se musí snažit:
a) nalézt a využít doplňkové vtahy mezi 
jednotlivými nástroji Unie na národní a 
regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak provádění;
b) optimalizovat stávající struktury, v 
případě nutnosti vytvářet nové, které 
usnadňují strategické stanovení priorit 
pro různé nástroje a struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zabránit zdvojování úsilí a určit oblasti, 
kde je nutná dodatečná finanční podpora; 
c) plně využít možnosti kombinovat 
podporu z různých nástrojů na podporu 
jednotlivých operací a úzce spolupracovat 
s osobami odpovědnými za provádění 
dalších vnitrostátních nástrojů s cílem 
poskytnout příjemcům soudržné a účinné 
možnosti financování.
2.2 Horizont 2020
2.2.1 Je velmi důležité posílit součinnost a 
doplňkovost mezi politikou soudržnosti a 
iniciativou Horizont 2020 a jasně mezi ně 
rozdělit oblasti působnosti. 
2.2.2 Členské státy a regiony musí 
zejména vyvinout celostátní a/nebo 
regionální inovační strategie pro 
inteligentní specializaci v souladu s 
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národním programem reforem. Tyto 
strategie musí být vypracovány za úzké 
spolupráce mezi vnitrostátními nebo 
regionálními řídícími orgány z oblasti 
výzkumu a inovací a subjekty, který se 
přímo dotýká Horizont 2020, ale také se 
zapojením subjektů, jako jsou univerzity a 
vysoké školy, místní průmysl a sociální 
partneři. Tyto inovační strategie musí brát 
v úvahu jak předcházející, tak navazující 
akce iniciativy Horizont 2020.
2.2.3 Předcházející akce zaměřené na 
přípravu regionálních subjektů z odvětví 
výzkumu a inovací pro účast na 
projektech iniciativy Horizont 2020 
(„cesta k excelenci“) budou provedeny 
prostřednictvím budování kapacit. 
Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy iniciativy 
Horizont 2020 a řídícími orgány 
jednotlivých fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, musí 
být posílena, a to zejména pokud jde o 
projekty zařazené do užšího výběru 
iniciativy Horizont 2020, které nebyly 
financovány z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.
2.2.4 Následné akce musí poskytnout 
prostředky pro využití a šíření výsledků z 
oblasti výzkumu a inovací, které jsou 
výsledkem iniciativy Horizont 2020, na 
trhu, a mohou zahrnovat: pilotní podniky 
a demonstrační místa, důkaz kompatibility 
řešení a financování počáteční fáze, 
inkubační zařízení, aplikovaný výzkum, 
specifické kapacity pro převod 
průmyslových zařízení a technologií a 
podporu klastrů.
2.2.5 Vnitrostátní a regionální orgány 
musí dostat společnou podporu při 
navrhování a provádění těchto inovačních 
strategií, které mohou zahrnovat: podporu 
pro určování možností společného 
financování infrastruktur výzkumu a 
inovací evropského zájmu, podporu 
mezinárodní spolupráce, metodickou 
podporu prostřednictvím vzájemného 
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hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
a odbornou přípravu napříč regiony.
2.2.6 Členské státy a regiony musí brát v 
úvahu následující další opatření 
zaměřená na uvolnění jejich potenciálu k 
dosažení excelence a potenciálu k 
inovacím, a to způsobem, který doplňuje 
iniciativu Horizont 2020 a vytváří s ní 
součinnost:
a) propojení nově vznikajících center 
excelence a inovativních regionů v méně 
rozvinutých členských státech 
mezinárodními protějšky jinde v Evropě, 
které zaujímají vedoucí postavení;

b) vytváření vazeb s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků; a
d) podpora přístupu výzkumných 
pracovníků a inovátorů k mezinárodním 
sítím.
2.3 LIFE
2.3.1 Tam, kde je to možné, je nutné 
využívat součinnosti s nástroji politiky 
Unie (finančními a nefinančními 
nástroji), které slouží ke zmírňování 
změny klimatu, ochraně životního 
prostředí a účinnosti zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje prostřednictvím 
posílení tematického zaměření a posílení 
zásady udržitelného rozvoje, jsou 
součinnosti uvedené v odst. 2.3.1 
neodmyslitelně spojené s předpisovým 
rámcem fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních.
2.3.3 Je nutné usilovat o součinnost s 
programem LIFE, zejména s 
integrovanými projekty týkajícími se 
přírody (například ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadů, 
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ovzduší, zmírnění změny klimatu a
přizpůsobení se změně klimatu. 
Koordinace s programem LIFE musí být 
zajištěna prostřednictvím podpory 
projektů, které jsou doplňkové povahy, a 
podporou využívání řešení, metod a 
přístupů ověřených v rámci programu 
LIFE.
2.3.4 Je třeba podpořit využívání
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), 
posouzení dopadů na udržitelnost (SIA) a 
strategických hodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA) a dalších příslušných 
nástrojů, aby se v územním plánování 
(včetně makroregionálních strategií) a při 
regionálním a místním rozhodování 
zohlednily ztráty biologické rozmanitosti a 
dopady změny klimatu.
2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a zavádění 
inovativních technologií s cílem vytvořit 
zelenější ekonomiku.
2.3.6 Předpokladem zajištění těchto aktivit 
je budování kapacit, které musí zvýšit 
potenciál a rozvíjet dovednosti místních a 
regionálních orgánů a partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální problémy nerespektují 
administrativní hranice, je velmi důležitá 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce mezi evropskými, 
národními, regionálními a místními 
orgány v otázce ochrany biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů v 
regionech. Lepší využití potenciálu 
územní spolupráce a výměny informací, 
zkušeností a osvědčených postupů by 
významně přispělo k dosažení cílů 
týkajících se životního prostředí a klimatu.
2.3.8 Kromě toho musí být financování z 
fondů, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, koordinováno s 
podporou z programu NER 300, který 
využívá příjmy z dražeb povolenek v rámci 
evropského systému obchodování s 
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emisemi2.
2 Úř. věst L 290, 6. 11. 2010, str. 39–48 
2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 
3. listopadu 2010, kterým se stanoví 
kritéria a opatření pro financování 
komerčních demonstračních projektů, jež 
jsou zaměřeny na zachycování a 
geologické ukládání CO2, která 
nepoškozují životní prostředí, a 
financování demonstračních projektů 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve 
Společenství, jak je stanoveno směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES (2010/670/EU) Úř. věst. L 
275, 25. 10. 2003, str. 32–46.
2.4 ERASMUS pro všechny
2.4.1 Musí se zvýšit součinnost fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a programu „Erasmus pro 
všechny“, aby se maximalizoval dopad 
investic do lidí. Tyto investice budou 
rozhodujícím způsobem prospěšné jak pro 
jednotlivce, tak pro společnost jako celek, 
protože přispějí k růstu a prosperitě. 
Program „Erasmus pro všechny“ 
podporuje pouze nadnárodní projekty, 
zatímco politika soudržnosti má výraznější 
regionální rozměr. Členské státy a regiony 
se vyzývají, aby vyzkoušely nástroje a 
metody vyplývající z mezinárodní 
spolupráce prostřednictvím programu 
„Erasmus pro všechny“ a poté je provedly 
na svých územích prostřednictvím fondů, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
2.4.2 Komise a členské státy musí zajistit 
účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ zřetelným rozlišením typů 
investic a podporovaných cílových skupin.
Program „Erasmus pro všechny“se 
zaměří na podporu nadnárodní mobility 
studentů, mládeže a zaměstnanců ve 
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vzdělávání, na strategické partnerství mezi 
organizacemi a institucemi po celé Evropě 
a na opatření na podporu rozvoje a 
provádění politiky. Primárními cíli 
investičních priorit politiky soudržnosti 
budou vzdělávání, odborná příprava na 
trhu práce a mobilita ve vzdělávání 
dospělých.
2.4.3 Kromě toho se lepších výsledků bude 
dosahovat podporou doplňkovosti 
financování mobility a financování 
aktivit, které využívají osvědčené postupy 
a inovativní projekty určené na úrovni EU 
v rámci programu „Erasmus pro 
všechny“. K dosažení této koordinace 
mohou přispět národní agentury, zřízené v 
rámci tohoto programu.
2.5 Nástroj pro propojení Evropy + 
transevropské sítě, energetické a 
telekomunikační sítě 

Mechanismy koordinace mezi fondy 2.5.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty se musí EFRR a Fond 
soudržnosti, transevropské sítě a nástroj 
pro propojení Evropy (CEF) plánovat v 
úzké spolupráci, aby bylo zajištěno 
optimální propojení různých typů 
infrastruktury (v dopravě, energetice a 
telekomunikacích) na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni i v celé Unii. Pro 
projekty s významem pro Evropu a 
jednotný trh, zejména v případě 
prioritních dopravních, energetických a 
digitálních sítí, musí být zajištěn 
maximální pákový efekt finančních 
prostředků.
2.5.2 Zrovna tak jako vnitrostátní 
infrastruktura musí být plánována 
soudržně, s ohledem na rozvoj 
přeshraničních vztahů Unie a vytvořením 
vazeb napříč regiony v rámci členského 
státu, musí se plány opírat o skutečnou a 
předpokládanou poptávku po dopravě a 
musí se určit chybějící propojení a 
kritická místa. Investice do regionálního 
připojení ke globální síti a hlavní 
transevropské dopravní síti (TEN-T) musí 
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zajistit, aby měly městské a venkovské 
oblasti prospěch z příležitostí, které velké 
sítě přinášejí.
2.5.3 Stanovení priorit investic, které mají 
dopad za hranicemi určitého členského 
státu, musí být koordinováno s 
plánováním TEN-T, aby investice z 
Fondu pro regionální rozvoj a z Fondu 
soudržnosti v oblasti dopravní 
infrastruktury byly plně v souladu se 
zásadami TEN-T, které určují dopravní 
priority Unie, včetně řešení problému 
změny klimatu, budoucího vývoje 
integrované sítě TEN-T a koncepce 
multimodálního koridoru.
2.5.4 Komise ve své bílé knize o dopravě3

uvádí vizi konkurenceschopného a 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje a zdůrazňuje, že v odvětví dopravy 
je nutné dosáhnout významného snížení 
emisí skleníkových plynů. U fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, to znamená zaměřit se na 
udržitelné formy dopravy a investovat do 
oblastí, které nabízejí největší evropskou 
přidanou hodnotou, například do 
transevropských sítí. Po určení těchto 
investic se musí stanovit jejich priorita z 
hlediska jejich přínosu pro mobilitu, 
udržitelnost, ke snížení emisí skleníkových 
plynů a přínosu pro jednotný evropský 
dopravní prostor.
3 „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“
(COM 2011) 144 v konečném znění.
2.5.5 Členské státy a regiony se musí 
zaměřit na investice do vybudování nové 
infrastruktury a do zvyšování kapacity 
infrastruktury stávající její podstatnou 
modernizací.
2.5.6 Pokud jde o námořní dopravu, musí 
být upraveny přístavy, jež jsou účinnými 
vstupními a výstupními body, a musí být 
plně začleněny do pozemní infrastruktury. 
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Přednost musí být dána projektům 
týkajícím se vstupu do přístavů a spojení s 
vnitrozemím. Rozvojem vnitrozemských 
vodních cest se musí posílit jejich 
příspěvek k udržitelným evropským sítím 
nákladní dopravy.
2.5.7 Zejména je nutné usilovat o 
doplňkovost mezi investicemi do 
infrastruktury z EFRR a Fondu 
soudržnosti, v rámci sdíleného řízení, a z 
nástroje pro propojení Evropy (CEF), což 
je přímo řízený nástroj s výběrem 
konkurenceschopných projektů. CEF 
bude financovat projekty týkající se hlavní 
sítě (strategicky nejdůležitější součástí 
globální sítě), které mají nejvyšší 
přidanou hodnotu a zdají se nejsložitější v 
souvislosti s TEN-T, pokud jde o 
provádění: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní místa s nedostatečnou propustností 
a multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které odstraňují místa 
s nedostatečnou propustností v 
dopravních sítích prostřednictvím podpory 
infrastruktury TEN-T, a to jak u hlavní, 
tak u globální sítě.
2.5.8 Fond soudržnosti a strukturální 
fondy budou rovněž pomáhat místním a 
regionálním infrastrukturám s jejich 
propojením s prioritními sítěmi Unie v 
oblasti energetiky a telekomunikací.
2.5.9 Nástroj pro propojení Evropy 
doplňuje Fond soudržnosti a strukturální 
fondy, neboť přispívá k dosažení 
regionálních a místních rozvojových cílů v 
oblasti infrastruktury, s cílem dosáhnout 
maximální přidané hodnoty pro funkční 
integrovaný jednotný trh a pro sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost.
2.6 Nástroj předvstupní pomoci, evropský
nástroj sousedství a partnerství, Evropský 
rozvojový fond
2.6.1 Je nutné usilovat o zlepšení 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti za účelem zlepšení 
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účinnosti v dosahování společných cílů 
politiky Unie. Zejména je třeba dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti, pokud jde o 
Evropský rozvojový fond, nástroj 
předvstupní pomoci a evropský nástroj 
sousedství.
2.6.2 Je nutné využít hlubší územní 
integrace, součinnosti mezi územní 
spoluprací v rámci politiky soudržnosti a 
evropských nástrojů sousedství. Potenciál 
pro vytváření doplňkovosti mezi těmito 
nástroji je nejsilnější, pokud jde o 
přeshraniční činnosti v rámci spolupráce. 
Členské státy a regiony proto musí zajistit 
spojení stávajících aktivit s nově 
vytvořenými evropskými seskupeními pro 
územní spolupráci, se zvláštním ohledem 
na koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.
3. Mechanismus koordinace mezi fondy, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních
3.1 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby zásahy financované prostřednictvím 
fondů, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, vytvářely 
součinnost a aby toto zefektivnění vedlo 
ke snížení správních nákladů a zátěže v 
jednotlivých regionech.
3.2 Ministerstva a řídící orgány 
odpovědné za provádění fondů, na které 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí úzce spolupracovat 
při přípravě, realizaci, monitorování a 
hodnocení smlouvy o partnerství a 
programů. Zejména musí:
a) určit oblasti zásahu, u nichž lze fondy, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, kombinovat doplňujícím 
způsobem za účelem dosažení tematických 
cílů stanovených v tomto nařízení;
b) podporovat situace, kdy řídící orgán 
odpovědný za jeden z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojí jiný řídící orgán a 
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příslušná ministerstva do rozvoje 
podpůrných systémů pro zajištění 
součinnosti a zamezení překryvů;
c) vytvořit společné monitorovací výbory 
pro programy provádějící fondy, na které 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a vyvinout jiné společné 
řídící a kontrolní mechanismy pro 
usnadnění koordinace mezi orgány 
odpovědnými za provádění fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
d) využívat společná řešení elektronické 
správy zaměřená na žadatele a příjemce 
podpory a jednotná kontaktní místa 
(„one-stop shops“) pro poradenství 
ohledně možností podpory dostupné 
prostřednictvím jednotlivých fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
4. Priority územní spolupráce 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)
4.1 Velký potenciál pro regionální rozvoj, 
vytváření pracovních míst a soudržnost 
spočívá ve spolupráci, která přesahuje 
správní hranice a snaží se překonat i 
hranice přírodní. Spolupráce na základě 
společných potřeb na společném území je 
často nejefektivnější.
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází z 
pochopení, že řada problémů se nezastaví 
před správní hranicí. Účinná reakce 
vyžaduje společné kroky a sdílení znalostí 
na příslušné územní úrovni.
4.3 Potenciál příhraničních regionů může 
být kromě toho využit prostřednictvím 
místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily půdu pro zapojení 
zúčastněných stran do společných akcí na 
odpovídající územní úrovni. Strategie 
zvýšily povědomí o nutnosti spolupráce při 
řešení problémů, které nelze řešit pouze v 
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jednom členském státě, jako je například 
čištění Baltského moře nebo Dunaje. 
Makroregionální strategie a jiné formy 
územní spolupráce mohou být 
podporovány z EFRR a ESF a konkrétní 
podmínky podpory makroregionální 
strategie musí být popsány v programech.
4.5 Překonávání překážek musí být 
součástí programování fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se musí 
promítnout do analýzy potřeb a stanovení 
cílů pro příslušné operační programy. 
Tyto strategie nebudou sloužit svému 
účelu, dokud nebudou cíle 
makroregionální strategie součástí 
strategického plánování v rámci 
programů politiky soudržnosti v 
příslušných krajích a členských státech.
4.6 Členské státy a regiony musí současně 
zajistit, aby programy územní spolupráce 
účinně přispívaly k cílům strategie Evropa 
2020. Členské státy a regiony tak mohou 
posílit spolupráci, stejně jako testy, pilotní 
projekty a zavádění nových řešení, tím, že 
zajistí, aby byla spolupráce zaměřena na 
podporu širších politických cílů. V 
případě potřeby musí být využita územní 
spolupráce, která spojí tvůrce politik z 
obou stran hranice s cílem vyvinout úsilí o 
vyřešení společných problémů.
4.7 Členské státy a regiony musí pohlížet 
na programy územní spolupráce 
především jako na užitečné nástroje pro 
překonávání překážek spolupráce, jež by 
následně měly podpořit vnitrostátní a 
regionální politické cíle s dopadem mimo 
programovou oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– transparentní, s objektivně ověřitelnými 
cíli a zdrojem údajů, který je jasně určen 
a veřejně dostupný;

– transparentní, snadno pochopitelné, s 
objektivně ověřitelnými cíli a zdrojem 
údajů, který je jasně určen a veřejně 
dostupný;

Or. en

Pozměňovací návrh 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky –bod 4 – podbod 4.1 – sloupec 3 – odrážka 
2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přijetí opatření nezbytných pro zavedení 
systému certifikace energetické náročnosti 
budov v souladu s článkem 11 směrnice 
2010/31/EU;

– Přijetí opatření nezbytných pro zavedení 
systému certifikace energetické náročnosti 
budov v souladu s čl. 9.3 odst. B, čl. 11 a 
čl. 18 směrnice 2010/31/EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 4 – podbod 4.1 – sloupec 3 –
odrážka 5 a nová

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– V souladu se směrnicí 2006/32/ES byly 
předloženy národní akční plány 
energetické účinnosti, které převádějí cíle 
týkající se energetických úspor na 
konkrétní a soudržná opatření, nebo 
odpovídající dokumenty týkající se 
monitorování dle směrnice o energetické 
účinnosti po zrušení směrnice
2006/32/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 4 – podbod 4.1 – sloupec 2 –
pododst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přijetí směrnice o energetické 
účinnosti (KOM(2011)370 v konečném 
znění) její provedení do vnitrostátního 
právního řádu..

Or. en

Pozměňovací návrh 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 4 – podbod 4.1 – sloupec 2 –
pododst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/EC ze dne 
21. října 2009 o stanovení rámce pro 
určení požadavků na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie 
(přepracování) do vnitrostátního právního 
řádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 4 – podbod 4.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 a nová

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Členský stát zavedl do roku 2020 režimy 
podpory pro tři odvětví obnovitelné 
energie: elektřinu, teplo a dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – sloupec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Členský stát zajistil, aby se na úhradě 
nákladů na vodohospodářské služby 
podílely různé způsoby využívání vody v 
členění podle odvětví, v souladu s 

– Členský stát přijal opatření k zajištění 
toho, aby se na úhradě nákladů na 
vodohospodářské služby podílely různé 
způsoby využívání vody v členění podle 
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článkem 9 směrnice odvětví, v souladu s článkem 9 směrnice

Or. es

Pozměňovací návrh 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 4 – podbod 4.1 – sloupec 3 –
odrážka 5 b nová

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Je zaveden mechanismus dohledu nad 
trhem v souladu s čl. 3 směrnice 
2009/125/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.1 – sloupec 3 –
odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Členský stát zajistil, aby se na úhradě 
nákladů na vodohospodářské služby 
podílely různé způsoby využívání vody v 
členění podle odvětví, v souladu s 
článkem 9 směrnice 2000/60/ES.

– Členský stát zajistil, aby se na úhradě 
nákladů na vodohospodářské služby 
podílely různé způsoby využívání vody v 
členění podle odvětví, v souladu s 
článkem 9 směrnice 2000/60/ES, čímž se 
zajistí rovný a všeobecný přístup k tomuto 
společnému majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2a Biologická rozmanitost

Členský stát předložil a společně s 
Evropskou komisí přijal víceletý plán 
stanovující priority pro financování sítě 
Natura 2020 (Prioritised Action 
Framework) v souladu s čl. 8 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.2 a (nový) – sloupec 3 –
odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Členský stát předložil a společně s 
Evropskou komisí přijal víceletý plán 
stanovující priority pro financování sítě 
Natura 2020 v souladu s čl. 8 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (National Prioritised Action 
Frameworks for financing Natura 2000), 
včetně: 1. seznamu prioritních opatření v 
síti Natura 2000 a příslušných potřeb 
spolufinancování ze strany EU; 2. analýzy 
prostředků, které by měly být v rámci 
spolufinancování získány z jednotlivých 
fondů EU na provedení těchto opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2b. Kulturní dědictví: Rozvoj projektů 
na ochranu, předávání, podporu a rozvoj 
hmotného i nehmotného kulturního 
dědictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.2 a (nový) – sloupec 3 –
odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, především v oblastech se 
specifickými vlastnostmi, jsou k dispozici 
účinné nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 6 – podbod 6.2 b (nový) – sloupec 3 
– odrážka 2 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Rozvíjejí se opatření, jejichž cílem je 
využít kulturní a jazykovou rozmanitost a 
všechny aspekty živého dědictví Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.1. Silniční doprava: Existence 
komplexního národního dopravního plánu, 
který obsahuje vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v rámci hlavní 
transevropské sítě dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě (jiné investice 
než do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti 
sekundární dopravní obslužnosti (včetně 
veřejné dopravy na regionální a místní 
úrovni).

7.1. Silniční doprava: Existence 
komplexního národního dopravního plánu, 
který obsahuje vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v rámci hlavní 
transevropské sítě dopravní infrastruktury 
(TEN-T), komplexní sítě (jiné investice 
než do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti 
sekundární dopravní obslužnosti (včetně 
veřejné dopravy na regionální a místní 
úrovni). Provedení a uplatnění směrnice 
2011/76/EU o výběru poplatků za užívání 
určitých pozemních komunikací těžkými 
nákladními vozidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.1 – sloupec 3 –
pododrážka 5 a nová



PE491.058v01-00 60/82 AM\903907CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Fungují vnitrostátní systémy vybírání 
silničních poplatků za používání 
silničních komunikací, v souladu s 
ustanoveními směrnice 2011/76/EU, 
včetně náhrady nákladů na 
infrastrukturu, hluk a znečištění ovzduší, 
které platí na všech dálnicích od počátku 
jejich provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. strategické posouzení dopadů na životní 
prostředí, které splňuje zákonné požadavky 
na dopravní plán;

3. strategické posouzení dopadů na životní 
prostředí, které splňuje zákonné požadavky 
na dopravní plán, včetně posouzení 
celkových dopadů skleníkových plynů při 
provádění plánu do roku 2030 a 2050, 
včetně případného posouzení 
přeshraničního úseku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 a nový
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

72a. Námořní doprava

Zahrnutí námořních tras (mořských 
dálnic a pobřežních plaveb) do celkového 
schématu regionální a nadregionální, 
národní a nadnárodní dopravy, zejména u
zboží.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 a nový – sloupec 3 –
odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– V přijatém komplexním dopravním
plánu je jedna kapitola věnována 
rozšíření námořní dopravy, která zahrnuje 
především:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 a nový – sloupec 3 –
odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– realistické a promyšlené vypracování 
projektu (včetně časového plánu a 
rozpočtového rámce);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 a nový – sloupec 3 –
odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategické posouzení dopadů na životní 
prostředí, které splňuje zákonné 
požadavky na dopravní plán;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 7 – podbod 7.2 a nový – sloupec 3 –
odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření na posílení způsobilosti 
zprostředkujících subjektů a příjemců 
realizovat projekt.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.1 – sloupec 3 –
odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě 
se zaměstnavateli a vzdělávacími 
institucemi.

– Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě 
se zaměstnavateli a vzdělávacími 
institucemi, a to i napříč odvětvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.2. Samostatná výdělečná činnost, 
podnikání a zakládání firem: Existence 
komplexní strategie podporující začlenění 
včetně podpory začínajících podniků v 
souladu s iniciativou Small Business Act 
a v souladu s pokyny pro politiky 
zaměstnanosti a hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie, pokud jde o podmínky umožňující 
vytváření pracovních míst.

8.2. Samostatná výdělečná činnost, 
podnikání a zakládání a převod firem: 
Existence komplexní strategie podporující 
začlenění včetně podpory začínajících 
podniků v souladu s iniciativou Small 
Business Act a v souladu s pokyny pro 
politiky zaměstnanosti a hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie, pokud jde o podmínky umožňující 
vytváření pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 3a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Informační a osvětové akce na úrovni 
středního školství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 3b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Poradenství v oblasti rovných podmínek 
pro muže a ženy a příprava nových 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 3c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Opatření určená pro přípravu a 
sledování převodu podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 8 – podbod 8.4 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– členský stát uplatňuje opatření k podpoře 
aktivního stárnutí a k omezení 
předčasných odchodů do důchodu.

– členský stát uplatňuje opatření k podpoře 
aktivního stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1836
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.1 – sloupec 3 –
odrážka 2 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je komplexní (např. se týká všech oblastí 
vzdělávání, včetně předškolního) 
a odpovídajícím způsobem řeší 
preventivní, intervenční a kompenzační 
opatření;

– je komplexní (např. se týká všech oblastí 
vzdělávání, včetně předškolního), účinně 
se zaměřuje na zranitelné skupiny, kterým 
nejvíce hrozí předčasné ukončování 
školní docházky, jako jsou Romové, 
a odpovídajícím způsobem řeší 
preventivní, intervenční a kompenzační 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.1 – sloupec 3 –
odrážka 2 – pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jde napříč odvětvími a zahrnuje a 
koordinuje všechny oblasti politiky 
a zúčastněné strany, které jsou důležité pro 
řešení problematiky předčasného 
ukončování školní docházky.

– jde napříč odvětvími a zahrnuje a 
koordinuje všechny oblasti politiky 
a zúčastněné strany, včetně oblastí kultury, 
umění a sportu, které jsou důležité pro 
řešení problematiky předčasného 
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ukončování školní docházky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 
nedostatečně zastoupenými skupinami.

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 
nedostatečně zastoupenými skupinami, se 
zvláštním přihlédnutím k 
nejzranitelnějším skupinám.

Or. en

Pozměňovací návrh 1839
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 
nedostatečně zastoupenými skupinami;

– zvyšují počet vysokoškoláků mezi 
nižšími příjmovými skupinami a jinými 
nedostatečně zastoupenými skupinami, se 
zvláštním ohledem ke zranitelným 
skupinám, jako jsou Romové;

Or. en

Pozměňovací návrh 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a 
podnikavosti, jež:

– opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a 
podnikavosti citlivá z hlediska rovnosti 
pohlaví, jež:

Or. en

Pozměňovací návrh 1841
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření k účinnému zajištění rozvoje 
dovedností pro mladé lidi v odborném 
vzdělávání, dospělé, ženy vracející se na 
trh práce, pracovníky s nízkou kvalifikací a 
starší pracovníky a další znevýhodněné 
skupiny;

– opatření k účinnému zajištění rozvoje 
dovedností pro mladé lidi v odborném 
vzdělávání, dospělé, ženy vracející se na 
trh práce, pracovníky s nízkou kvalifikací a 
starší pracovníky, marginalizované 
skupiny obyvatel, jako jsou Romové, a 
další znevýhodněné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1842
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření ke zlepšení přiměřenosti 
vzdělávání a odborné přípravy a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových 

– opatření ke zlepšení přiměřenosti 
vzdělávání a odborné přípravy a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových 
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skupin; skupin se zvláštními potřebami, jako jsou 
trvale nezaměstnané osoby a 
marginalizované skupiny obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření ke zlepšení přiměřenosti 
vzdělávání a odborné přípravy a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových 
skupin;

– opatření ke zlepšení přiměřenosti 
vzdělávání a odborné přípravy a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových 
skupin, včetně znalosti regionálních 
oficiálních i neoficiálních jazyků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.3a Odborné vzdělávání a příprava –
Existence vnitrostátních a regionálních 
strategií pro moderní odborné vzdělávání 
a přípravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3a (nový) – sloupec 3 –
odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Uznání odborného vzdělávání a přípravy 
jako motoru udržitelného rozvoje a růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3a (nový) – sloupec 3 –
odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Opatření na zlepšení kvality a účinnosti
počátečního a navazujícího odborného 
vzdělávání a přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9 – podbod 9.3a (nový) – sloupec 3 –
odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Opatření na podporu odborného 
vzdělávání a přípravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je v souladu s vnitrostátním cílem 
týkajícím se boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v 
národním plánu reforem), který zahrnuje 
rozšíření pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné skupiny;

– stanovuje konkrétní návrhy, jejichž 
cílem je usilovat o dosažení vnitrostátního 
cíle týkajícího se boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v 
národním plánu reforem a národních 
sociálních zprávách), který zahrnuje 
rozšíření kvalitních pracovních příležitostí 
pro znevýhodněné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ukazuje, že na koncipování aktivního 
začleňování se podílejí sociální partneři 
a zainteresované strany;

– ukazuje, že na všech fázích národních 
strategií na odstraňování chudoby a
aktivního začleňování (příprava, 
provádění a vyhodnocení) se podílejí 
sociální partneři a zainteresované strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 1850
Lívia Járóka



AM\903907CS.doc 71/82 PE491.058v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3 –
odrážka 2 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– určuje splnitelné vnitrostátní cíle
integrace Romů při překonávání rozdílů 
oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly 
přinejmenším řešit čtyři záměry EU pro 
integraci Romů týkající se přístupu ke 
vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, 
sociálnímu zabezpečení a bydlení;

– určuje splnitelné vnitrostátní cíle 
integrace Romů při překonávání rozdílů 
oproti ostatní populaci prostřednictvím 
stanovení jasných, kvantifikovaných a 
odpovědných cílů, termínů a kritérií. Tyto 
cíle by měly přinejmenším řešit čtyři 
záměry EU pro integraci Romů týkající se 
přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní 
péči, sociálnímu zabezpečení a bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1851
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3 –
odrážka 2 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je v souladu s národním programem 
reforem;

– je v souladu s národním programem 
reforem a národní strategií na 
odstraňování chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3 –
odrážka 2 – pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je v souladu s národním programem – je v souladu s národním programem 
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reforem; reforem a národními sociálními zprávami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1853
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.1 – sloupec 3–
odrážka 2 – pododrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

za použití dostupných socioekonomických 
a územních ukazatelů (např. velmi nízká 
úroveň vzdělání, dlouhodobá 
nezaměstnanost atd.) zjišťuje, kde jsou 
znevýhodněné mikroregiony nebo 
segregované městské části, v nichž jsou 
komunity nejvíce znevýhodněné.

– za použití nejvhodnějších
socioekonomických a územních ukazatelů 
(např. velmi nízká úroveň vzdělání, 
dlouhodobá nezaměstnanost atd.) zjišťuje, 
kde jsou znevýhodněné mikroregiony nebo 
segregované městské části, v nichž jsou 
komunity nejvíce znevýhodněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1854
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence vnitrostátní nebo regionální 
strategie pro oblast zdraví zajišťující 
přístup ke kvalitním zdravotnickým 
službám a hospodářskou udržitelnost.

Existence vnitrostátní nebo regionální 
strategie pro oblast zdraví zajišťující rovný 
přístup všech ke kvalitním zdravotnickým 
službám a hospodářskou udržitelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903907CS.doc 73/82 PE491.058v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.2 – sloupec 3 –
odrážka 1 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obsahuje koordinovaná opatření 
zlepšující přístup ke kvalitním 
zdravotnickým službám;

– obsahuje koordinovaná opatření 
zlepšující přístup ke kvalitním a cenově 
dostupným zdravotnickým službám, 
zaměřená na řešení sociálních 
determinantů nerovností v oblasti zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1856
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 10 – podbod 10.2 – sloupec 3–
odrážka 1 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

obsahuje koordinovaná opatření zlepšující 
přístup ke kvalitním zdravotnickým 
službám;

obsahuje koordinovaná opatření zlepšující 
rovný přístup ke kvalitním zdravotnickým 
službám a výslovně zaměřená na 
zranitelné skupiny a marginalizované 
skupiny obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy (podle čl. 9 odst. 11)

11. Posilování institucionální kapacity a 
účinné a participativní veřejné správy a
podporování budování kapacit pro 
sociální partnery, nevládní organizace, 
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regionální a místní orgány a další 
zúčastněné strany, především partnery 
uvedené v čl. 5 nařízení (EU) č. [nařízení 
o společných ustanoveních...] (podle čl. 9 
odst. 11)

Or. en

Pozměňovací návrh 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Je vypracována a uplatňuje se strategie 
pro posílení účinnosti veřejné správy 
v členských státech1, která zahrnuje:

- Je vypracována a uplatňuje se strategie 
pro posílení účinnosti regionálních a 
místních orgánů veřejné správy 
v členských státech a jejich schopností 
zavádět participativní metody1, která 
zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvoj dovedností na všech úrovních; – rozvoj dovedností na všech úrovních, 
včetně osvojování metod zajišťujících 
účast občanské společnosti v 
rozhodovacích procesech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 6a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategie budování kapacit pro sociální 
partnery, nevládní organizace, regionální 
a místní orgány a další zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 11 – sloupec 3 – odrážka 1 –
pododrážka 6b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategie účinnosti principu partnerství 
včetně finanční koncepce budování 
dostatečných kapacit pro partnery 
uvedené v čl. 5 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování směrnice 

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování směrnice 
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2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, a 
směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 
2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ.

2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, a 
směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 
2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ a článku 5 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
právech osob se zdravotním postižením

Or. en

Pozměňovací návrh 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Účinné provádění a uplatňování směrnic 
EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu 
diskriminace je zajištěno prostřednictvím:

– Účinné provádění a uplatňování směrnic 
EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu 
diskriminace a článku 5 Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením je zajištěno 
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– institucionálních opatření pro provádění, 
uplatňování a kontrolu dodržování směrnic 
EU o zákazu diskriminace;

– institucionálních opatření pro provádění, 
uplatňování a kontrolu dodržování směrnic 
EU o zákazu diskriminace a článku 5 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
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právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 1 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření k posílení správní kapacity pro 
provádění a uplatňování směrnic EU o 
zákazu diskriminace.

– opatření k posílení správní kapacity pro 
provádění a uplatňování směrnic EU o 
zákazu diskriminace a článku Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence strategie na podporu rovnosti 
žen a mužů a mechanismu, který zajistí její 
účinné provádění.

Existence strategie, která směřuje 
k dosažení cílů EU v oblasti rovnosti žen 
a mužů, a mechanismu, který pomocí 
zohledňování rovnosti žen a mužů a 
ostatních zvláštních opatření zajistí její 
účinné provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 2 – sloupec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinné provádění a uplatňování explicitní 
strategie na podporu rovnosti žen a mužů je 
zajištěno prostřednictvím:

Účinné provádění a uplatňování explicitní 
strategie na dosažení cílů EU v oblasti
rovnosti žen a mužů je zajištěno 
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 2 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– plánu a předběžných kritérií pro 
začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a 
mužů prostřednictvím norem a pokynů 
zaměřených na rovnost žen a mužů;

– plánu a předběžných kritérií pro 
začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a 
mužů prostřednictvím norem a pokynů 
zaměřených na rovnost žen a mužů pro 
všechny fondy SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 2 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– mechanismů provádění, včetně zapojení 
zvláštního subjektu pro rovnost žen a 

– mechanismů provádění, včetně zapojení 
zvláštního subjektu nebo odborníka na 
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mužů a příslušných odborníků do 
navrhování, monitorování a hodnocení 
zásahů.

problematiku rovnosti žen a mužů a 
příslušných odborníků do navrhování, 
monitorování a hodnocení zásahů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 3 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– realizace opatření v souladu s článkem 9 
Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a 
odstraňování překážek a bariér bránících 
osobám se zdravotním postižením 
v přístupu;

– realizace opatření v souladu s článkem 9 
Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a 
odstraňování překážek a bariér bránících 
osobám se zdravotním postižením 
v přístupu ke všem oblastem včetně
infrastruktury, služeb a zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 3 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– institucionálních opatření pro provádění a 
kontrolu provádění Úmluvy OSN v 
souladu s článkem 33 Úmluvy;

– institucionálních opatření pro provádění a 
kontrolu provádění Úmluvy OSN v 
souladu s článkem 33 Úmluvy; a zapojení 
organizací zdravotně postižených osob do 
přípravy a provádění těchto opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 4 – sloupec 3 – odrážka 1–pododrážka 
1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– úplného provedení; vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 4 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opatření zajišťující vhodný dohled nad 
transparentností postupů udílení zakázek a 
odpovídajících informací;

– opatření zajišťující transparentnost
postupů udílení zakázek a odpovídajících 
informací;

Or. es

Pozměňovací návrh 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha IV – Obecné předběžné podmínky – bod 4 – sloupec 3 – odrážka 1 – pododrážka 
5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– strategie umožňující a pobízející rozvoj 
ekologických veřejných zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha V – Informace a komunikace ohledně podpory z fondů – část 1 – odst. 1 –
odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jméno příjemce (pouze právnické osoby; 
neuvádět jména fyzických osob);

– jméno příjemce (pouze právnické osoby; 
neuvádět jména fyzických osob, včetně 
právnických osob používajících finanční 
nástroje, jak je stanoveno v článku 33);

Or. en

Pozměňovací návrh 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha V – Informace a komunikace ohledně podpory z fondů – part 2 - oddíl 2.1 –
odst. 2– bod d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da. zveřejnění alespoň procenta podílu 
Evropské unie na celkové výši finančních 
prostředků přidělovaných na zveřejňování 
informací o financovaných projektech 
nebo akcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1877
Peter Simon

Návrh nařízení
Příloha V – ČÁST 4 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) každoroční aktualizaci uvádějící (i) každoroční aktualizaci uvádějící 
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informační a komunikační činnosti, jež 
mají být prováděny.

informační a komunikační činnosti, jež 
mají být prováděny, s nimiž se počítá v 
době dokonční aktualizace.

Or. de

Odůvodnění

Znění textu ustanovení je třeba vyjasnit, aby mohly komunikační aktivity reagovat dostatečně 
pružně na nepředvídané požadavky týkající se komunikačních činností.


