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Pozměňovací návrh 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny formulace „musí“ („must“) by se 
měly změnit na „měl by“ („should“). 
Kromě pravidel týkajících se partnerství 
(podle čl. 5), kde by se mělo zachovat 
stávající znění („shall“).
(pozměňovací návrh, který by měl platit 
pro celý text o společném strategickém 
rámci)

Or. en

Odůvodnění 

Má se použít pro celou přílohu o společném strategickém rámci.

Pozměňovací návrh 1879
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Návětí - Odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a aniž jsou dotčeny priority a cíle 
stanovené v nařízení o fondech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1880
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Návětí - Odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto rámce je, aby v souladu s 
článkem 10 posloužil jako prostředek 
koordinace, začlenění a nalezení 
rovnováhy mezi cíli jednotlivých politik v 
konkrétních vnitrostátních, regionálních 
a místních souvislostech a zejména jako 
prostředek koordinace a nalezení 
rovnováhy mezi investičními prioritami a 
tématickými cíli uvedenými v článku 9. 
Provádění tohoto rámce musí respektovat 
zásadu zjednodušení tak, aby 
nezpůsobovalo žádné další administrativní 
zátěž. 

Or. en

Odůvodnění 

S ohledem na územní rozměr politiky soudržnosti by se měly v textu odrážet všechny územní 
úrovně. Toto nařízení rovněž nesmí vést ke zvýšení administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Návětí – Odstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě rámce obsaženého v této příloze by 
měla Komise podpořit členské státy a 
regiony přijetím seznamu 
doporučovaných akcí pro fondy, na které 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, v podobě aktu v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 142. 
Tento seznam může být doplňován a jako 
součást společného strategického rámce 
by měl členským státům a regionům 
poskytnout obecné zásady, jak mohou 
převést tematické cíle stanovené v článku 
9 tohoto nařízení do programů, s ohledem 
na různé potřeby, problémy a příležitosti 
jednotlivých regionů a na nezbytnou 
flexibilitu pro udržitelný regionální 
rozvoj.
(k Úvodu, Účel společného strategického 
rámce)

Or. en

Pozměňovací návrh 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.2. Zásadu víceúrovňové správy je 
nutné dodržovat, aby se usnadnilo 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění 

Neobjevují se priority Unie.

Pozměňovací návrh 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.2a (nový)



PE491.163v01-00 6/101 AM\904624CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.2a Členské státy vytvoří v souladu s 
článkem 5 partnerství se zástupci 
příslušných regionálních, místních, 
městských a jiných orgánů veřejné správy, 
hospodářských a sociálních partnerů a 
subjektů zastupujících občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování 
rovnosti mužů a žen a nediskriminace a 
nevládních organizací na podporu 
sociálního začleňování a organizací 
činných v oblasti kultury, vzdělávání a 
politiky mládeže. Zvláštní pozornost musí 
být věnována skupinám, kterých se 
mohou programy týkat a které mohou se 
setkat s problémy, pokud je budou chtít 
ovlivnit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1884
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.3 Členské státy 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 
pravomocí;
c) pravidelně podávat zprávy o provádění 
partnerství.
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Or. en

Odůvodnění 

Za přípravu programů jsou odpovědné členské státy, které pak mohou v rámci svého vlastního 
volebního obvodu rozhodnout o orgánu odpovědném za přípravu programů či integrovaný 
přístup.

Pozměňovací návrh 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.3 Členské státy a regiony musí pro 
zajištění účinné víceúrovňové správy 
provést následující kroky:
a) vytvořit koordinační mechanismy mezi 
jednotlivými úrovněmi veřejné správy v 
souladu s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
b) pravidelně podávat zprávy o provádění 
partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1886
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4 Partnerství musí být ve všech fázích 
provádění fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
organizováno v souladu s vnitrostátními 
předpisy a zvyklostmi a tak, aby se do 
přípravy smluv o partnerství a programů a 
do přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení těchto programů přímo 
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zapojily regionální a místní orgány. 
Zástupci regionálních a místních vlád by 
se navíc měli účastnit jednání s Komisí o 
smlouvě o partnerství a programů na 
úrovni EU. Zapojit se případně 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.

Or. en

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh odráží různé institucionální a ústavní uspořádání v různých členských 
státech. Zajišťuje také realizaci principu partnerství na všech úrovních EU a ve všech fázích 
tvorby politiky.

Pozměňovací návrh 1887
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a 
případných změn smluv o partnerství a do 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení těchto programů přímo 
zapojily regionální a místní orgány. Do 
všech uvedených fází se musí zapojit 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 



AM\904624CS.doc 9/101 PE491.163v01-00

CS

nediskriminace, aby bylo zajištěno 
partnerství ve všech fázích provádění 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1888
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 
Členské státy a regionální a místní orgány 
musí také zapojit i sociální a hospodářské
partnery, 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 skutečné partnerství ve všech 
fázích provádění politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4 Partnerství musí být ve všech fázích 
provádění fondů, na které se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
organizováno následujícím způsobem:
Partneři reprezentují různé územní 
úrovně v souladu s institucionální 
strukturou členských států a při vytváření 
partnerství se dodržují následující 
minimální požadavky: (i) zastoupení 
jednotlivých partnerů vychází z jejich 
odpovědnosti během provádění programů, 
(ii) partneři vybírají a jmenují své vlastní 
členy, kteří je zastupují v monitorovacích 
výborech a dalších poradních orgánech a 
pracovních skupinách zřízených v rámci 
fondů, (iii) v monitorovacích výborech 
jsou vyváženě zastoupeni muži i ženy a 
výbory mají různorodé složení, (iv) 
seznam členů monitorovacích výborů a 
dalších pracovních skupin se zveřejňuje, 
(v) každý vybraný partner je si na základě 
zvláštního proškolení a podepsaného 
prohlášení vědom svých povinností 
zachovávat mlčenlivost a střetu zájmů.
Partneři se přímo zapojí do přípravy 
smluv o partnerství a do všech fází 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení programů.
(změny a vymazání částí odst. 1.1.4)

Or. en

Pozměňovací návrh 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4a Spolupráce s partnery se řídí 
osvědčenými postupy. Každý členský stát 
zajistí dostatečnou úroveň technické 
pomoci, aby se usnadnilo zapojení 
partnerů a jejich účast při všech fázích 
přípravy programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.1 – Odstavec 1.1.4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4b Členské státy při vytváření 
partnerství dodržují následující minimální 
požadavky: (i) včasné poskytování 
informací při diskusích o strategických 
dokumentech, (ii) dostatek času pro 
zúčastněné strany k analýze dokumentů, 
konzultacím se svými členy a voliči a 
poskytnutí zpětné vazby, (iii) vhodné 
prostředky, pomocí kterých mohou 
zúčastněné strany klást otázky nebo 
podávat návrhy a připomínky, (iv)
transparentnost zohlednění návrhů a 
připomínek partnerů, včetně vysvětlení v 
případě odmítnutí komentáře, a (v) šíření 
výsledků konzultací. Kromě toho by měla 
být zajištěna dostupnost tohoto postupu 
pro osoby se zdravotním postižením z 
hlediska fyzického prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 
Udržitelný rozvoj vyžaduje dodržování 
acquis v oblasti ochrany životního 
prostředí. Kromě toho by mělo být 
prokázáno, že celkové investice přinesou 
společnosti čistý přínos.

(Doplnění druhé věty na konec čl. 1.2.1.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.
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Členské státy a regiony by měly zajistit 
včasné a úplné informování o výši výdajů 
souvisejících s klimatem v souladu s 
metodikou stanovenou v nařízení o 
společných ustanoveních. Členské státy a 
regiony by měly sledovat výdaje na 
biologickou rozmanitost na základě 
navrhovaných postupů hlášení. Pokrok v 
provádění horizontálních zásad 
stanovených v článku 8 tohoto nařízení by 
měl být prokázán pomocí horizontálních
ukazatelů. Obecně platí, že by ti, kdo
způsobí škody na životním prostředí, měli
hradit náklady na zabránění těmto 
škodám nebo na jejich odškodnění, a 
finanční prostředky by neměly být 
používány k pokrytí nákladů na 
dodržování platných právních předpisů.
(Přidání druhé části textu k odstavci 1.2.2
a vypuštění poslední věty původního textu 
zpravodajů.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1894
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, které 
předvídá primární právo, a za podmínky, 
že byla přijata jasná zmírňující opatření.

Or. en
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Odůvodnění 

Zásada znečišťovatel platí by měla platit vždy. Výjimky by měly být možné pouze tehdy, pokud 
s nimi jasně počítá primární právo Evropské unie.

Pozměňovací návrh 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
podpořených přesvědčivými důkazy a za 
podmínky, že byla přijata jasná zmírňující 
opatření. Rozhodnutí o výjimkách musí 
být součástí hodnocení ex-ante a 
strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí v případě smluv o partnerství a 
všech příslušných programů.

Or. en

Odůvodnění 

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Pozměňovací návrh 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a 
současné minimalizování vnějších 
nákladů. Každá nová investice s podporou 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být ze své 
podstaty odolná vůči dopadu změny 
klimatu a přírodních katastrof.
(Přidání posledních pěti slov do druhé věty 
v odstavci 1.2.3 textu zpravodajů.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1897
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, která představuje pro 
různé regiony různá rizika, musí zaměřit 
na preventivní a zmírňující opatření a 
současné minimalizování vnějších 
nákladů. Každá nová investice s podporou 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být ze své 
podstaty odolná vůči dopadu změny 
klimatu a přírodních katastrof.
(Přebírá odstavec 1.2.3 z pozměňovacího 
návrhu zpravodajů ke společnému 
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strategickému rámci, ale přidává odkaz na 
skutečnost, že změna klimatu představuje
pro různé regiony různá rizika.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1898
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.3 Aby mohly členské státy 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 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být ze své podstaty 
odolná vůči dopadu změny klimatu a 
přírodních katastrof.

Or. en

Odůvodnění 

Za plánování jsou odpovědné členské státy. Ty pak mohou pak mohou v rámci svého vlastního 
institucionálního a ústavního systému rozhodnout o orgánu, který bude mít na starost 
plánování, nebo o integrovaném přístupu. 

Pozměňovací návrh 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.3 Aby mohly členské státy a regiony 
vyřešit složité problémy, kterým čelí, musí 
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využít všechny dostupné nástroje politiky 
Unie. Zdroje se zejména za účelem boje 
proti změně klimatu musí zaměřit na 
úsporu energií a preventivní a zmírňující 
opatření; za účelem vyřešení úbytku 
biologické rozmanitosti se musí zdroje 
zaměřit na preventivní opatření a obnovu. 
Každá nová investice s podporou z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být vysoce energeticky 
úsporná, musí účinně využívat zdroje a 
musí být ze své podstaty odolná vůči 
dopadu změny klimatu a přírodních 
katastrof. Strategické posuzování vlivů na 
životní prostředí by krom toho mělo také 
zahrnovat i hodnocení dopadu klimatu a 
biologické rozmanitosti včetně měření 
emisí skleníkových plynů u programu, aby 
se ukázalo, jak velký mají investice 
z fondů EU dopad na klima a biologickou 
rozmanitost.

Or. en

Odůvodnění 

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Pozměňovací návrh 1900
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4 Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Fond soudržnosti musí nadále 
významně investovat do infrastruktur 
členských států, aby se zajistilo splnění 
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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.

Or. en

Odůvodnění 

Za plánování jsou odpovědné členské státy. Ty pak mohou pak mohou v rámci svého vlastního 
institucionálního a ústavního systému rozhodnout o orgánu, který bude mít na starost 
plánování, nebo o integrovaném přístupu.

Pozměňovací návrh 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4 Pokud Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Fond soudržnosti podporuje velké 
investice do infrastruktur členských států 
a regionů, musí tyto investice splňovat 
požadavky rámcové směrnice o vodě a 
dalších příslušných směrnic.
Zásada znečišťovatel platí se vztahuje i na 
finanční prostředky poskytnuté na 
činnosti potenciálně škodlivé pro životní 
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prostředí, zejména na financování 
infrastruktury. V takových případech by 
měly být finanční prostředky poskytnuty 
pouze tehdy, pokud poplatky za užívání a 
internalizace externalit nepokrývají 
náklady na investice a náklady na 
jakékoli způsobené škody.[1] Úř. věst........
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
(Změny a přidaná věta k 1.2.4)

Or. en

Pozměňovací návrh 1902
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4 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 udržitelného řízení 
přírodních zdrojů, předávání znalostí a 
inovací, zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a rozvoje venkovských oblastí 
podporujícího začlenění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4 Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Fond soudržnosti musí nadále 
podporovat investice do infrastruktur 
členských států a regionů, aby se zajistilo 
splnění požadavků acquis v oblasti 
životního prostředí (např. směrnice o 
vodě, přírodě, odpadu a dalších 
příslušných směrnic). Existují 
technologická i netechnologická řešení 
vycházející z ekosystému, 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, které požadují 
prioritní akční rámce, lze získat 
prostřednictvím fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních. 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova lze také využít na podporu 
subjektů hospodařících s půdou, u nichž 
závazné ekologické požadavky vedou ke 
specificky regionálním znevýhodněním.

Or. en

Odůvodnění 

U EFRR nejde jen o velké investice a nové přístupy k ekosystémovým řešením v oblasti 
klimatu a inteligentní technologie neznamenají pouze infrastrukturu a související technologie. 
Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti EU uvádí, že všechny finanční prostředky mají 
přispívat k financování biologické rozmanitosti, a proto by měly všechny fondy z CSR 
zajišťovat investice do biologické rozmanitosti.
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Pozměňovací návrh 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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.

Or. en

Odůvodnění 

Vypuštění věty: Tato podpora musí být zaměřena na doplnění opatření, na něž se vztahuje 
program Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.4a. Evropský námořní a rybářský fond
(EMFF) pomůže k dosažení cílů růstu, 
zaměstnanosti a udržitelnosti v rámci 
reformy společné rybářské politiky a bude 
podporovat provádění integrované 
námořní politiky EU. EMFF může 
financovat udržitelný rybolov a 
akvakulturu, což přispívá k udržitelným 
mořským ekosystémům včetně územního 
rozvoje a řízení podporujících začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1906
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
prostředí,
c) při srovnávání různých metod investic z 
hlediska jejich nákladů na „životní 
cyklus“ je posoudí dlouhodobější 
perspektivy,
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(Přebírá odstavec 1.2.5 Přílohy 
navrhovaný v pozměňovacím návrhu 
zpravodajů o společném strategickém 
rámci; vypuštění bodu d) (častější 
využívání environmentálně šetrných 
veřejných zakázek)

Or. en

Odůvodnění 

V dobách krize může být v některých případech efektivní veřejná zakázka rozumnější než 
častější využívání environmentálně šetrných veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.5 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bude častěji využívat veřejné zakázky 
šetrné k životnímu prostředí.
(Z odstavce 1.2.5 bod d) se vypouští slovo 
„častěji“)

Or. en

Pozměňovací návrh 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.5a Hodnocení investic z hlediska 
udržitelnosti životního prostředí by se 
mělo provádět na základě jasně 
definovaných kritérií udržitelnosti 
životního prostředí, zejména u odvětví, 
která jsou náročná na zdroje nebo která 
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mají velký vliv na klima a biologickou 
rozmanitost (doprava, infrastruktura, 
odpady, energie - zejména využití biomasy 
apod. ).

Or. en

Odůvodnění 

Kritéria investic z hlediska udržitelnosti jsou nezbytná, aby se předešlo škodlivým investicím. 
Například rozvoj obnovitelných energetických projektů může být kontraproduktivní z hlediska 
cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti, pokud jsou tyto projekty nekvalitně navrženy a 
realizovány. Je proto nutné stanovit přísná závazná pravidla pro jejich využívání. Kritéria 
udržitelnosti Evropské unii umožní dosáhnout souladu mezi jejími četnými cíli a zabránit 
kontraproduktivním investicím.

Pozměňovací návrh 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.2 – Odstavec 1.2.5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.5a Měla by se podporovat udržitelná 
správa biologické rozmanitosti a 
ekosystémů, a to zejména v 
nejvzdálenějších regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.1 Členské státy a regiony by měly 
přijmout vhodná opatření k odstranění 
nerovností a zabránění jakékoliv 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
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nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace či pohlaví ve 
všech fázích využívání fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
(Změny odstavce 1.3.1)

Or. en

Pozměňovací návrh 1911
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.1 Členské by měly zintenzívnit úsilí o 
odstranění nerovností a podporu rovného 
zacházení pro muže a ženy, 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.

Or. en

Odůvodnění 

Podrobnější podmínky provádění fondů by měly být ponechány na členských státech a 
regionech, na základě jejich úrovně pokroku v zajišťování rovnosti.

Pozměňovací návrh 1912
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.2 Členské státy by měly usilovat o 
dosažení cíle rovnosti mezi muži a ženami 
a měly by 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 akce , 
které musí tuto zásadu zohlednit v 
programech. Měly by se proto posuzovat a 
řešit překážky účasti žen na trhu práce..

Or. en

Odůvodnění 

Každá akce by měla být přijata na základě vyhodnocení a analýzy.

Pozměňovací návrh 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.3 Členské státy a regiony by měly 
usilovat o dosažení cíle rovnosti mezi muži 
a ženami, uvedeného v článku 8 Smlouvy 
o fungování EU a zajistit jejich začlenění 
do přípravy, realizace, monitorování a 
hodnocení činností v rámci všech fondů, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví jako závazného principu. 
Programy EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti by měly jednoznačně určit 
očekávaný přínos těchto fondů pro 
rovnost žen a mužů detailním stanovením 
jejich cílů a nástrojů. Analýza hlediska 
rovnosti pohlaví by měla být zahrnuta do 
analýzy cílů dané akce. Pro získání jasné 
představy toho, jak programy splňují cíle 
rovnosti žen a mužů, jsou rovněž nezbytné 
monitorovací systémy a shromažďování 
údajů. Pokrok se prokazuje pomocí 
horizontálních ukazatelů. Měla by být 
zajištěna účast příslušných orgánů 
odpovědných za prosazování rovnosti žen 
a mužů v partnerství. Důrazně se 
doporučuje vytvořit stálé struktury nebo 
explicitně přidělit stávajícím strukturám 
funkci poradenství v oblasti rovnosti žen a 
mužů a poskytovat zde potřebné odborné 
znalosti týkající se přípravy, realizace, 
monitorování a hodnocení programů.
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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 odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a rodinným 
životem a podporují příležitosti žen jako 
podnikatelek.

(Připojení první části na začátek odstavce
1.3.3)

Or. en

Pozměňovací návrh 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75% 
zaměstnanost žen a mužů. Je proto nutné 
důsledně řešit překážky bránící zapojení 
žen do pracovního trhu, mimo jiné 
omezením segmentace trhu práce podle 
zaměstnání a odvětví například podporou 
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lepší účasti žen v oblasti výzkumu a vývoje 
a začleněním žen do vzdělávání a odborné 
přípravy v odvětví „zelených pracovních 
míst“; členské státy a regiony musí 
pomocí konkrétních opatření zajistit, aby 
kromě ESF také fondy EFRF, FS, EMFF 
a EZFRV financovaly aktivity, které 
podporují ekonomickou nezávislost žen, 
přispívají k dosažení odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním a rodinným 
životem a podporují příležitosti žen jako 
podnikatelek..
(Změny ve druhé části odstavce 1.3.3.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1915
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.3 Vyšší účast žen na trhu práce na 
rovnoprávném základě s muži, 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 odpovídající 
rovnováhy mezi pracovním, osobním a 
rodinným životem a podporují příležitosti 
žen jako podnikatelek.
(Přebírá odstavec 1.3.3 pozměňovacího
návrhu zpravodajů ke společnému 
strategickému rámci, ale přidává odkaz na 
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skutečnost, že účast žen na trhu práce musí 
být zajištěna na rovnoprávném základě 
s muži.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1916
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.3 Vyšší účast žen na trhu práce, a to 
jak na straně zaměstnavatelů, tak 
zaměstnanců, by oživilo hospodářství 
Unie. Uvolnění potenciálu pro takový 
nárůst činnosti zvýšením míry 
zaměstnanosti žen je zásadní pro dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že podpora účasti žen na trhu práce by se 
měla zvažovat s ohledem na ustanovení o tematickém zaměřením ESF, která omezují počet 
investičních priorit, zejména s ohledem na jeho vyhrazení sociálnímu začleňování. Tento 
pozměňovací návrh doporučuje zachování směru, ale detaily nechává na členských státech a 
regionech.

Pozměňovací návrh 1917
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. Podpora rovnosti žen a mužů a
nediskriminace



AM\904624CS.doc 31/101 PE491.163v01-00

CS

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. 
(Vypuštění odstavce 1.3.4 z textu 
zpravodajů)

Or. en

Pozměňovací návrh 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.3 – Odstavec 1.3.4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.4a Stanovisko vydané subjekty 
pověřenými prosazováním rovnosti k
programům pro ESF, EFRR a Fond
soudržnosti by měly usilovat o přijetí
všech nezbytných opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů. Zapojení subjektů, 
jež se zabývají rovností, nebo jiných 
orgánů činných v boji proti diskriminaci 
se navíc výrazně doporučuje z hlediska
poskytnutí potřebných odborných znalostí
v oblasti přípravy, monitorování a 
hodnocení fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 s omezenou schopností 
pohybu a orientace a osob se zdravotním 
postižením, zejména s ohledem na 
Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která je v platnosti 
od 3. května 2008, a na politiky EU 
k provedení Úmluvy OSN.
(Změny a dodatky k odstavci 1.4.1)
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Or. en

Pozměňovací návrh 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.2 Je velmi důležité, aby se vhodným 
způsobem reagovalo na potřeby lidí 
nejvíce vzdálených trhu práce, osob se 
zdravotním postižením, přistěhovalců, 
uprchlíků a žadatelů o azyl, bezdomovců a 
dalších skupin ohrožených chudobou, dětí 
a mladých lidí, starších osob, etnických 
menšin a dalších znevýhodněných skupin 
s cílem umožnit jim lépe se začlenit do 
trhu práce a plně se zapojit do chodu 
společnosti.
(Změny odstavce 1.4.2)

Or. en

Pozměňovací návrh 1921
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.2a S ohledem na dosažení těchto cílů 
je důležité přijmout vhodná opatření k 
zajištění přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením k přípravě a 
realizaci programů a projektů 
spolufinancovaných z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.
Minimální podíl pro každou kategorii 
regionů v rámci ESF je stanoven v 
souladu s čl. 84 odst. 3 nařízení (EU) č. 
(...nařízení o společných ustanoveních), 
což má za následek celkový minimální 
objem prostředků pro ESF 25 % rozpočtu 
určeného na politiku soudržnosti (s 
výjimkou přídělu pro nástroj pro 
propojení Evropy).
(Připojení poslední věty na konec odstavce
1.4.3)

Or. en

Pozměňovací návrh 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.3a. Přizpůsobení bydlení tak, aby 
splňovalo cíle strategie Evropa 2020,
zejména ve znevýhodněných čtvrtích a v 
historických centrech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1924
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.4 – Odstavec 1.4.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4.3a Členské státy a regiony by měly 
přijmout vhodná opatření k zajištění 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením k přípravě a realizaci 
programů a projektů spolufinancovaných 
z fondů, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a zavést 
pozitivní opatření na podporu rovných 
příležitostí, jež budou podporována z 
fondů, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění 

Při přípravě a realizaci programů by měla být zajištěna přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením spolu s podporou rovných příležitostí.

Pozměňovací návrh 1925
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 jakož i 
problémy s rozptýlením obyvatel bude 
znamenat další tlak na sociální systémy 
členských států a tím i na hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie.
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(Přebírá odstavec 1.5.1 z pozměňovacího 
návrhu zpravodajů ke společnému 
strategickému rámci, ale přidává odkaz na 
problémy s rozptýlením obyvatel.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1926
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5.2 Demografické změny ukazují na 
nové výzvy, a proto je nutné analyzovat 
demokratický vývoj, zkoumat jej a je 
zapotřebí se s ním vypořádat zejména na 
regionální a místní úrovni, kde se objevují 
různé vývojové trendy. Členské státy a 
regiony při vypracovávání strategií na 
míru, určených k řešení demografických 
problémů a vytváření příležitostí k rozvoji 
„stříbrné ekonomiky“, v případě potřeby
využijí peněžní prostředky z fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění 

Slova „musí se spolehnout“ jsou příliš silná a neodráží národní zdroje určené na tento cíl, 
které budou v mnoha případech mnohem větší, než je výše finančních prostředků získaných z 
fondů, na které se vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 1927
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5.3 Členské státy a regiony využijí 
peněžní prostředky z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, na podporu začlenění všech 
věkových skupin, včetně zvýšení 
pracovních příležitostí pro starší osoby, 
což bude velkým přínosem pro lidi, 
společnost a veřejné rozpočty. Co nejlepší 
využití všech stávajících lidských zdrojů, 
včetně nezaměstnaných mladých lidí, 
odráží naléhavé úkoly fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, tedy přispět k maximalizaci 
potenciálu všech prostřednictvím 
aktivních politik začlenění, zlepšení 
přístupu, dostatku a kvality vzdělávání a 
struktur sociální podpory. Investice do 
infrastruktury zdravotnictví by měly 
přispět ke stejnému cíli dlouhého a 
zdravého pracovního života všech občanů 
Unie.

Or. en

Odůvodnění 

Navrhované znění klade důraz nejen na pracovní příležitosti pro starší osoby, ale také na 
další opatření ke zlepšení přístupu na trh práce, a to i pro nezaměstnanou mládež. 

Pozměňovací návrh 1928
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5.4 Členské státy a regiony by měly při 
vytváření programů brát v úvahu 
dlouhodobé výzvy demografických změn. 
V regionech nejvíce postižených 
demografickými změnami mohou určit 
přístupy s cílem: 
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a) podporovat demografickou obnovu 
vytvořením lepších podmínek pro rodiny a 
zlepšením sladění pracovního a rodinného
životem;
b) zvyšovat zaměstnanost; zvyšovat 
produktivitu a ekonomickou výkonnost 
prostřednictvím investic do vzdělávání, 
výzkumu a inovací;
c) případné se zaměřit na přiměřenost a 
kvalitu odborné přípravy, vzdělávání a 
sociálních podpůrných struktur; a
d) zajistit poskytování nákladově efektivní 
zdravotní, sociální a dlouhodobé péče, 
včetně investic do infrastruktur.

Or. en

Odůvodnění 

Právní význam a zásady tematické koncentrace musí být zváženy. Výraz „měly by“ zavádí 
povinnost, která se neobjevuje v textu nařízení. Změny v bodech a), b), c) a d) specifikují 
opatření jasněji.

Pozměňovací návrh 1929
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) zvýšení zaměstnanosti; zvýšení 
produktivity a ekonomické výkonnosti 
prostřednictvím investic do vzdělávání, 
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výzkumu a inovací;
c) zaměřit se na přiměřenost a kvalitu 
vzdělávání, sociální ochrany a sociálních 
podpůrných struktur; 
a
d) zajistit poskytování nákladově efektivní 
zdravotní péče, sociálních služeb a 
dlouhodobé péče, včetně investic do 
infrastruktur.
(Přebírá odstavec 1.5.4 pozměňovacího
návrhu zpravodajů ke společnému 
strategickému rámci, ale přidává odkaz na 
investice do inovací a sociální ochrany.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
soukromým 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 
struktur; a
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d) zajistit poskytování nákladově efektivní 
zdravotní péče a dlouhodobé péče, včetně 
investic do infrastruktur.
(Změna slov v odstavci 1.5.4 bod a)

Or. en

Pozměňovací návrh 1931
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 a přiměřenost a kvalitu 
vzdělávání, sociální ochrany a sociálních 
podpůrných struktur; 
a
d) zajistit poskytování nákladově efektivní 
zdravotní péče, sociálních služeb a 
dlouhodobé péče, včetně investic do 
infrastruktur.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.5 – Odstavec 1.5.4 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistit poskytování zdravotní péče a 
dlouhodobé péče, včetně investic do 
infrastruktur.

Or. en

Odůvodnění 

Vypuštění „Nákladově efektivní“.

Pozměňovací návrh 1933
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6. 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. 
Těmito nástroji jsou integrované územní 
investice, místní rozvoj se zapojením 
místních komunit, integrované operace a 
společné akční plány.

Or. en

Odůvodnění 

Nástroje, které toto nařízení nabízí k použití, by měly být upřesněny.



PE491.163v01-00 42/101 AM\904624CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, teritoriálním 
a regionálním specifickým potřebám.

Or. en

Odůvodnění 

Je důležité přidat teritoriální rozměr. 

Pozměňovací návrh 1935
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.2a K úplnému řešení principu územní 
soudržnosti musí integrovaný přístup k 
podpoře inteligentního, udržitelného růstu 
podporujícího začlenění odrážet roli měst 
a venkovských oblastí, rybolovných a 
pobřežních oblastí, oblastí se specifickými 
geografickými a demografickými
problémy a vzít v úvahu specifické
problémy nejvzdálenějších regionů,
nejsevernějších regionů s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovních, 
přeshraničních a horských regionů. Je 
také potřeba řešit propojení měst a 
venkova z hlediska přístupu k dostupným 
a kvalitním infrastrukturám a službám.
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Or. en

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh připojuje bod navíc (nový 1.6.2) k odstavci 1.6 přílohy v pozměňovacím
návrhu zpravodajů ke společnému strategickému rámci.

Pozměňovací návrh 1936
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, přeshraniční propojení, 
vazby mezi městem a venkovem, místní 
provázanost mezi jednotlivými odvětvími, 
kulturní dědictví, stárnutí a demografické 
změny, atd.
(Přebírá odstavec 1.6.3 přílohy v 
pozměňovacím návrhu zpravodajů ke 
společnému strategickému rámci; připojuje 
přeshraniční propojení)

Or. en

Pozměňovací návrh 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.3 Členské státy a regiony musí při 
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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 a udržitelný rozvoj, místní 
provázanost mezi jednotlivými odvětvími, 
kulturní dědictví, stárnutí a demografické 
změny, atd.
(Změny odstavce 1.6.3.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1938
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.3 Členské státy společně s regiony a 
místními vládami musí při přípravě 
strategií a programů s cílem určit 
nejvhodnější zásahy, věnovat zvláštní 
pozornost hlavním územním, 
strukturálním a institucionálním 
vlastnostem, jako je propojení daného 
území, mechanismy zaměstnávání a 
pracovní mobilita, vazby mezi městem a 
venkovem, místní provázanost mezi 
jednotlivými odvětvími, kulturní a 
historické dědictví, stárnutí a 
demografické změny, atd

Or. en

Odůvodnění 

Integrovaný rozvoj musí být realizován ve spolupráci s regionálními a místními vládami.

Pozměňovací návrh 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, přeshraniční problémy, místní 
provázanost mezi jednotlivými odvětvími, 
kulturní dědictví, stárnutí a demografické 
změny, atd.

Or. xm

Odůvodnění 

Je důležité přeshraniční problémy zohlednit. 

Pozměňovací návrh 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 mobilita v rámci 
regionu, mechanismy zaměstnávání a 
pracovní struktura, místní potenciál pro 
úspory energie, udržitelné využívání 
zdrojů a obnovitelných zdrojů energie, 
ochrana biologické rozmanitosti, vazby 
mezi městem a venkovem, místní 
provázanost mezi jednotlivými odvětvími, 
kulturní dědictví, stárnutí a demografické 
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změny, atd.

Or. en

Odůvodnění 

Podpora Unie by měla respektovat stávající potenciál místního rozvoje a motivovat členské 
státy a regiony k jeho využití. Mezi klíčové rysy integrovaných přístupů by měl patřit místní 
potenciál pro úsporu energie, udržitelné využívání zdrojů, obnovitelné zdroje energie a 
ochrana biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 1941
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.4 Členské státy společně s regiony a 
místními vládami musí provést analýzu 
hlavních hospodářských a 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 regionu.

Or. en

Odůvodnění 

Integrovaný přístup se musí zabývat ekonomickými i společenskými problémy. Místní vlády 
nemohou být z tohoto procesu vynechány.

Pozměňovací návrh 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.4 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit (opírající se o zkušenosti 
iniciativy LEADER v rámci rozvoje 
venkova) může doplnit a zkvalitnit 
provádění veřejných politik u všech fondů 
společného strategického rámce. Jeho 
cílem je zvýšení efektivity a účinnosti 
strategií územního rozvoje tím, že 
rozhodování a provádění přenese na 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem a subjekty občanské 
společnosti. 
Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit by měl být prováděn v rámci 
strategického přístupu tvůrců politik, aby 
se zajistilo, že se při vymezení místních 
potřeb „zdola nahoru“ zohlední priority 
stanovené na vyšších úrovních.
Členské státy proto musí v úzké 
spolupráci s partnery uvedenými v článku 
5 tohoto nařízení definovat svůj přístup k 
místnímu rozvoji se zapojením místních 
komunit v souvislosti s fondy SSR. V 
rámci EZFRV bude nadále povinným
prvkem každého programu rozvoje 
venkova iniciativa LEADER. Stávající 
skupiny LEADER by měly mít možnost 
pokračovat v úspěšných strategiích 
rozvoje. 
(Přidání druhé části textu na konec 
odstavce 1.6.4.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1943
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.4a Každý nástroj integrovaného 
přístupu, který členský stát používá, musí 
být realizován v rámci strategických 
přístupů volených tvůrců politik, aby se 
zajistilo, že se při vymezení místních 
potřeb „zdola nahoru“ zohlední priority 
stanovené na vyšších úrovních.

Or. en

Pozměňovací návrh 1944
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) zhodnocení a posouzení zavádění 
nových územních nástrojů, jako jsou 
integrované územní investice a místní 
rozvoj se zapojením místních komunit;
c) posouzení problémů v oblasti rozvoje, 
kterým region čelí, a jeho schopnost je 
řešit;
d) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro navrhování a realizaci 
politiky, v souladu se zásadou 
subsidiarity;
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e) přípravu víceúrovňových správních 
opatření nutných k zajištění účinné 
realizace politiky;
f) volbu vhodných ukazatelů pro výstupy a 
výsledky, které mají být použity pro 
monitorování a hodnocení politiky.

Or. en

Odůvodnění 

Přebírá odstavec 1.6.5 z přílohy pozměňovacího návrhu zpravodajů ke společnému 
strategickému rámci, ale přidává odkaz na nově navrhované územní nástroje. 

Pozměňovací návrh 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) zhodnocení problémů přeshraniční 
povahy;
d) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro navrhování a realizaci 
politiky, v souladu se zásadou 
subsidiarity;
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e) přípravu víceúrovňových správních 
opatření nutných k zajištění účinné 
realizace politiky;
f) volbu vhodných ukazatelů pro výstupy a 
výsledky, které mají být použity pro 
monitorování a hodnocení politiky.

Or. xm

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh připojuje bod c), který zohledňuje problémy přeshraniční povahy. 

Pozměňovací návrh 1946
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 s 
ohledem na strategii Evropa 2020 a 
kapacity státu a jeho regionálních a 
místních vlád;
b) posouzení problémů v oblasti rozvoje, 
kterým stát a jeho regionální a místní 
vlády čelí, a jejich 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;
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e) volbu vhodných ukazatelů pro výstupy 
a výsledky, které mají být použity pro 
monitorování a hodnocení politiky.

Or. en

Odůvodnění 

Za přípravu programů jsou odpovědné členské státy, které pak mohou v rámci svého vlastního 
institucionálního a ústavního systému rozhodnout o orgánu odpovědném za přípravu 
programů či integrovaný přístup. Na druhé straně by se měla také posoudit kapacita a úkoly
regionálních a místních vlád. 

Pozměňovací návrh 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. Metoda integrované 
územní investice by měla být hlavním 
nástrojem k dosažení vyrovnaného 
udržitelného rozvoje, s potenciálem pro 
podporu zaměstnanosti, sociálního 
začleňování a prosperity, s ohledem na 
příslušné související aspekty, ale musí se 
na základě těchto nejdůležitějších faktorů 
zaměřit na:
(Změny v odstavci 1.6.5)

Or. en

Pozměňovací návrh 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) možnost kombinovat jednu nebo více 
doplňkových investičních priorit z 
různých tematických cílů v jedné prioritní 
ose nebo v rámci jednoho programu;
(připojení nového bodu ca) k odstavci 
1.6.5)

Or. en

Pozměňovací návrh 1949
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 – Odstavec 1.6.5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.5a Každý nástroj integrovaného 
přístupu, který členský stát používá, musí 
být realizován v rámci strategických 
přístupů volených tvůrců politik, aby se 
zajistilo, že se při vymezení místních 
potřeb „zdola nahoru“ zohlední priority 
stanovené na vyšších úrovních.

Or. en

Odůvodnění 

Integrovaný přístup realizovaný prostřednictvím různých integrovaných nástrojů 
doporučovaný v tomto nařízení musí být vždy v souladu se strategickými přístupy volených 
tvůrců politik.

Pozměňovací návrh 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6a Sociální začleňování
Podpora začlenění všech skupin, které čelí 
nebo jsou ohroženy chudobou a sociálním 
vyloučením. Podpora sociální ekonomiky. 
Boj za vymýcení chudoby. Podpora 
sociálního dialogu. Boj s nezaměstnaností 
pomocí aktivní politiky na trhu práce. 
Prevence dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Podpora rovnosti šancí a rovnosti 
úspěchu. Usnadnění přístupu všech ke 
zdravotní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6b Rozvoj zaměstnanosti
Podpora zapojení celé aktivní populace, 
včetně mládeže a seniorů. Zlepšení 
fungování trhu práce. Investice do 
vzdělávání, celoživotního učení, 
dovedností a odborné přípravy. Podpora 
zakládání podniků, zejména inovativních, 
prostřednictvím podpory partnerství mezi 
veřejným výzkumem a podniky a podpory
zakladatelům podniků pomocí
podpůrných a poradenských sítí. Pomoc 
uchazečům o zaměstnání při vytváření 
pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 1.6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6c Dopravní infrastruktura

1.6.1 Zajištění dopravního otevření a 
územní kontinuity nejizolovanějších 
území. Zlepšení služeb osobní nebo 
nákladní přepravy. Zlepšení rozvoje 
námořních linek obsluhujících ostrovy a 
pobřežních linek u zámořských ostrovních 
regionů .
1.6.2 Podpora dopravních prostředků 
šetrných k přírodnímu prostředí (ovzduší) 
a dbalých o kvalitu života obyvatel ve 
městech (znečištění, hluk, doprava) 
prostřednictvím podpory alternativních 
dopravních iniciativ, veřejné dopravy a 
pokračující snahy o strukturaci silniční 
sítě a profesionalizaci dopravců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1953
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.1 – Odstavec 2.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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politických priorit a zlepšování vertikální 
spolupráce mezi EU a vnitrostátními, 
regionálními a místními subjekty.

Or. en

Odůvodnění 

Musí být začleněny místní subjekty.

Pozměňovací návrh 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 1 – Oddíl 2.1 – Odstavec 2.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 jejich 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 posilování integrace a 
účinnosti politiky a kontroly bilance 
veřejných politiky a při financování 
společných politických priorit a zlepšování 
vertikální spolupráce mezi EU a 
vnitrostátními a regionálními subjekty.

Or. en

Odůvodnění 

Je důležité zdůraznit, že lepší koordinace rozpočtů neznamená zavedení makroekonomické 
podmíněnosti.
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Pozměňovací návrh 1955
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.1 – Odstavec 2.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.2 Součinnost a koordinace 
neznamenají jedno univerzální řešení. V 
této souvislosti je nutné provést 
důkladnější analýzu dopadu politik Unie a 
na soudržnost s cílem podpořit efektivní 
součinnost a na evropské úrovni stanovit 
a prosadit nejvhodnější prostředky 
podpory místních a regionálních investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 1956
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.1 – Odstavec 2.1.3 – Návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.3 Členské státy 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 1957
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.2 Členské státy a regiony musí 
zejména vyvinout celostátní a/nebo 
regionální inovační strategie pro 
inteligentní specializaci v souladu s 
národním programem reforem. Tyto 
strategie musí být vypracovány za úzké 
spolupráce mezi vnitrostátními, 
regionálními a dalšími 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, 
malé a střední podniky a sociální partneři. 
Tyto inovační strategie musí brát v úvahu 
jak předcházející, tak navazující akce 
iniciativy Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění 

Řídící orgány nemusí být nutně jen na úrovni státu nebo regionu.

Pozměňovací návrh 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.2 Členské státy a regiony musí 
zejména vyvinout celostátní a/nebo 
regionální inovační strategie pro 
inteligentní specializaci v souladu s 
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, malé a 
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střední podniky a sociální partneři. Tyto 
inovační strategie musí brát v úvahu jak 
předcházející, tak navazující akce 
iniciativy Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1959
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.2 Členské státy a regiony musí 
zejména vyvinout celostátní a/nebo 
regionální inovační strategie pro 
inteligentní specializaci v souladu s 
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 partneři 
z oblasti sociální ekonomiky. Tyto 
inovační strategie musí brát v úvahu jak 
předcházející, tak navazující akce 
iniciativy Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec -2.2.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2.2.2a „Inteligentní specializací“ se 
rozumí koncepce rozvoje výzkumu a 
vývoje a inovační politiky Evropské unie. 
Cílem inteligentní specializace je 
podporovat efektivní a účinné využití 
veřejných investic pomocí součinnosti 
mezi zeměmi a regiony a posilování jejich 
inovační kapacity. Strategii inteligentní 
specializace tvoří víceletý strategický 
program, jehož cílem je vytvořit funkční 
vnitrostátní nebo regionální výzkumný a 
inovační systém.
(Nový bod 2.2.2 se vkládá před bod 2.2.2 
textu zpravodajů)

Or. en

Pozměňovací návrh 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.2a. „Výzkumnými infrastrukturami se 
rozumí zařízení, zdroje, organizační 
systémy a služby, které výzkumná obec 
používá k provádění výzkumu a inovací ve 
svém oboru. V případě potřeby mohou být 
použity nad rámec výzkumu, např. pro 
vzdělávání nebo veřejné služby. Zahrnují: 
základní vědecké vybavení (neboli sady 
nástrojů), zdroje založené na znalostech, 
jako jsou např. sbírky, archivy nebo 
vědecká data, e-infrastruktury, jako jsou 
data, počítačové a softwarové systémy, 
komunikační sítě a systémy na podporu 
otevřenosti a digitální důvěry, jiné 
infrastruktury jedinečné povahy, které 
jsou nepostradatelné k dosažení excelence 
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v oblasti výzkumu a inovací.“

Or. en

Pozměňovací návrh 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 v širší výzkumné komunitě , 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.
(Změny odstavce 2.2.4)

Or. en

Pozměňovací návrh 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.2 – Odstavec 2.2.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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inovací evropského zájmu, podporu 
mezinárodní spolupráce, metodickou 
podporu prostřednictvím vzájemného 
hodnocení, strategii otevřeného přístupu 
k publikacím a údajům z výzkumu, 
výměnu osvědčených postupů a odbornou 
přípravu napříč regiony.
(Změny odstavce 2.2.5)

Or. en

Pozměňovací návrh 1964
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.3 Mělo by se usilovat o součinnost s 
programem LIFE, zejména s 
integrovanými projekty týkajícími se 
přírody (především ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadů, 
ovzduší, zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se změně klimatu. 
Koordinace s programem LIFE může být 
zajištěna prostřednictvím podpory 
projektů, které jsou doplňkové povahy, a 
podporou využívání řešení, metod a 
přístupů ověřených v rámci programu 
LIFE.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zachovává členským státům flexibilitu, zejména s ohledem na 
požadavky tématického zaměření.

Pozměňovací návrh 1965
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.4 V případě potřeby by se mělo 
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.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh ponechává členským státům a regionům flexibilitu.

Pozměňovací návrh 1966
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.4 Je třeba posílit 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 
předcházelo ztrátám biologické 
rozmanitosti a dopadům změny klimatu a 
tyto se zohlednily.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1967
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.5 Členské státy by měly podporovat 
zelenou infrastrukturu, ekologické 
inovace a zavádění inovativních 
technologií s cílem vytvořit zelenější 
ekonomiku.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh ponechává členským státům a regionům flexibilitu.

Pozměňovací návrh 1968
Jens Nilsson

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace, energetickou účinnost 
a zavádění inovativních technologií s 
cílem vytvořit zelenější ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1969
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.5 Členské státy a regiony budou 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a zavádění 
inovativních technologií s cílem vytvořit
zelenější ekonomiku.
(Přebírá odstavec 2.3.5 přílohy k 
pozměňovacímu návrhu o společném 
strategickém rámci; ponechává fakt, že 
členské státy budou podporovat zelenou 
infrastrukturu, ale nelze je k tomu nutit,
když řeší jiné aktuální otázky.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1970 řešení respektující ekosystém
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace, řešení respektující 
ekosystém a zavádění inovativních 
technologií s cílem vytvořit zelenější 
ekonomiku.

Or. en

Odůvodnění 

Unie by z možných řešení měla výslovně podpořit řešení respektující ekosystém, která jsou 
velmi slibné a mohou v mnoha případech, jako je čištění vody, či protipovodňová opatření , 
poskytnout nejlepší nákladovou efektivnost. Tato řešení ještě nejsou dostatečně viditelná, aby 
mohla být zapracována, takže si zaslouží explicitní podporu.

Pozměňovací návrh 1971
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.8 Kromě toho by mohlo 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 emisemi.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh ponechává členským státům a regionům flexibilitu.

Pozměňovací návrh 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.3 – Odstavec 2.3.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
emisemi, aby se podpořily obnovitelné 
zdroje energie a opatření na úsporu 
energie.[1]
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 
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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.
(Změny odstavce 2.3.8)

Or. en

Pozměňovací návrh 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4. Nový vzdělávací program –
„ERASMUS pro všechny“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1974
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 – Odstavec 2.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, 
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zatímco politika soudržnosti má výraznější 
regionální rozměr. Členské státy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 – Odstavec 2.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4.1 Musí se zajistit součinnost fondů, na 
které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a programu „Erasmus pro 
všechny“, aby se maximalizovala účinnost 
vyvinutých nástrojů asociální a 
hospodářský dopad investic do lidí. Tyto 
synchronizované investice budou 
rozhodujícím způsobem prospěšné jak pro 
jednotlivce, tak pro společnost jako celek, 
protože přispějí k růstu a prosperitě, 
poskytnou lepší mezikulturní porozumění, 
umožní přístup k široké škále formálních i 
neformálních vzdělávacích a školicích 
akcí, poskytnou podnět k iniciativám
mládeže, občanským aktivitám a jsou 
zaměřeny na všechny generace. Nový 
vzdělávací program, který Komise 
navrhuje, „Erasmus pro všechny“ 
podporuje především 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 
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je provedly na svých územích 
prostřednictvím fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Pozměňovací návrh 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 – Odstavec 2.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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“ zaměří 
svou podporu na nadnárodní projekty 
mobility studentů, mládeže a 
zaměstnanců, na strategické partnerství 
mezi organizacemi a institucemi po celé 
Evropě a na opatření na podporu rozvoje 
a provádění politiky. Primárním cílem 
investičních priorit politiky soudržnosti 
bude reagovat na potřeby zajistit 
doplňkovou činnost k programu 
„Erasmus pro všechny“ v oblastech:
vzdělávání (podpora infrastruktur 
mateřských škol, základních a středních 
škol, univerzit), odborná příprava na trhu 
práce (zajištění podpory všem dospělým, 
kteří hledají práci nebo mění profesi, jako 
tomu bylo v rámci podprogramu 
Leonardo da Vinci, akce PLM People in 
the Labour Market – Lidé na trhu práce) 
a vzdělávání dospělých obecně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1977
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 – Odstavec 2.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, podnikatelů, 
zaměstnanců a zástupců místních a 
regionálních rad, 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 by mělo být 
vzdělávání, odborná příprava na trhu 
práce, mobilita ve vzdělávání dospělých a 
budování kapacit, zejména v méně 
rozvinutých regionech.

Or. en

Odůvodnění 

Kromě podnikatelů a zaměstnanců by měl program Erasmus pro všechny zajišťovat výměny 
představitelů místních a regionálních rad a lidí z veřejné správy. Politika soudržnosti musí 
přispívat k budování kapacit, jak je uvedeno v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 – Odstavec 2.4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4.3 Kromě toho se lepších výsledků bude 
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dosahovat spojením fondů pro mobilitu a 
aktivit, které využívají osvědčené postupy 
a inovativní projekty určené na úrovni EU 
v rámci nového programu pro vzdělávání, 
mládež a sport, čímž se zajistí skutečná, 
transparentní a snadno přístupná
komunikace směrem k občanům na 
evropské, vnitrostátní i regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4a (nový) – Odstavec 2.4 a 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a Program pro sociální změny a 
inovace (PSCI)
2.4a.1 Měla by se zvýšit součinnost mezi 
fondy, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a Programem
Evropské unie pro sociální změny a 
inovace, za účelem lepšího provádění 
strategie Evropa 2020, jejích hlavních 
cílů, stěžejních iniciativ, integrovaných 
hlavních směrů a iniciativy „Příležitosti 
pro mladé“, poskytnutím finanční pomoci
cílům Evropské unie, týkajícím se podpory 
vysoké úrovně vysoce kvalitních 
pracovních míst, zajištění odpovídající a 
důstojné sociální ochrany, boje proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, 
zlepšování pracovních podmínek a 
zlepšování zaměstnanosti a situace v 
oblasti vzdělávání mladých lidí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4a new – Odstavec 2.4. a 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a 2 Členské státy by měly využít 
příležitosti a nabízet doplňkové akce v 
rámci Evropského sociálního fondu 
(ESF) v souladu s činnostmi prováděnými 
v rámci Programu pro sociální změny a 
inovace v oblastech, jako je sociální 
dialog, základní práva, rovné příležitosti, 
vzdělávání, odborná příprava, práva dětí a 
dobré životní podmínky, politika mládeže, 
migrační politika, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, pracovní podmínky, 
rozšíření a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika.

Or. en

Pozměňovací návrh 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4a new – Odstavec 2.4a 3(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a 3 V příhraničních oblastech hrají v 
rozvoji skutečného evropského trhu práce 
důležitou úlohu přeshraniční partnerství 
EURES. Přeshraniční partnerství EURES 
by proto měla být nadále podporována v 
rámci horizontálních činností Unie, které 
by mohly doplnit národní zdroje nebo 
Evropský sociální fond. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4a new – Odstavec 2.4a 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a 4 V zájmu zajištění komplementarity 
by akce v rámci Programu pro sociální 
změny a inovace měly být úzce 
koordinovány s akcemi zajišťovanými v 
rámci politiky soudržnosti. Členské státy 
by měly koordinovat odpovídající opatření 
v rámci fondů SSR, zejména v rámci ESF 
a EFRR, s akcemi pilíře Programu pro 
sociální změny a inovace 
mikrofinancování, jejichž cílem je
zvyšovat přístup k mikrofinancování a 
zlepšovat jeho dostupnost pro osoby, které 
ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené 
ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je 
obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh 
práce, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo osoby, které jsou v 
nevýhodné pozici z hlediska přístupu na 
tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo 
dále rozvíjet vlastní mikropodnik včetně 
samostatné výdělečné činnosti, a to bez 
jakékoli diskriminace, pokud jde o věk,
stejně jako pro mikropodniky, zejména v 
sociální ekonomice, a pro mikropodniky, 
které zaměstnávají osoby nejvíce vzdálené
trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.4 a new – Odstavec 2.4a 5 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a 5 Na základě iniciativy Evropského 
parlamentu podporuje „osa Iniciativa pro 
mládež“ v rámci Programu pro sociální 
změny a inovace akce pro lidi ve věku do 
25 let mimo jiné akce pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky 
zejména prostřednictvím znovuzačlenění 
do odborné přípravy, pro rozvoj 
dovedností, které odpovídají potřebám 
trhu práce za účelem sblížení oblastí 
zaměstnanosti, vzdělávání a odborné 
přípravy, pro podporu první pracovní 
zkušenosti a praktické přípravy na 
pracovišti, aby se mladým lidem nabídla 
lidem možnost získat jak příslušné 
dovednosti, tak i pracovní zkušenosti, dále 
kvalitní stáže a učňovskou přípravu a pro 
podporu jejich přístupu na trh práce. Za 
účelem posílení těchto akcí by členské 
státy a regiony měly připravit odpovídající
opatření v programech v rámci fondů 
SSR.

Or. en

Pozměňovací návrh 1984
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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jednotný trh, zejména v případě 
prioritních dopravních, energetických a 
digitálních sítí, musí být zajištěn 
maximální pákový efekt finančních 
prostředků. Je zejména třeba zlepšit 
spojení východ/západ prostřednictvím 
vytvoření nové dopravní infrastruktury 
a/nebo za pomoci udržování, rekonstrukce 
či modernizace stávající infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1985
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.1 Pro maximalizaci evropské přidané 
hodnoty musí být zajištěna doplňkovost a 
koordinace ve společných oblastech 
působení mezi EFRR a Fondem 
soudržnosti, transevropskou sítí a 
nástrojem pro propojení Evropy (CEF), 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Návrh nařízení
Příloha 1 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
zajistit, aby měly městské a venkovské 
oblasti prospěch z příležitostí, které velké 
sítě a chybějící vazby udržitelných druhů 
dopravy v přeshraničních spojení 
přinášejí.
(Změny u odstavce 2.5.2.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1987
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 budoucího vývoje 
integrované sítě TEN-T a koncepce 
multimodálního koridoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1988
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, udržitelný hospodářský růst,
ke snížení emisí skleníkových plynů a 
přínosu pro jednotný evropský dopravní 
prostor. Účast členských států v procesu 
vytváření „seznamu předem určených 
projektů týkajících se hlavní sítě v oblasti 
dopravy“ se považuje za nezbytná a 
potřeby zemí, které čerpají prostředky 
z Fondu soudržnosti, by neměly být 
opomíjeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.4 Komise ve své bílé knize o dopravě
[1] 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, bezpečnosti, snížení hluku a 
přínosu pro jednotný evropský dopravní 
prostor
[1] „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“
(COM 2011) 144 v konečném znění.
(Změny u odstavce 2.5.4.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.4. Komise ve své bílé knize o dopravě
uvádí vizi konkurenceschopného a 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje a zdůrazňuje, že v odvětví dopravy 
je nutné dosáhnout do roku 2050 snížení 
emisí skleníkových plynů o 60 % ve 
srovnání s údaji z roku 1990. 
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(...)
Upřednostnit by se měly určené investice 
podle jejich priority z hlediska jejich 
přínosu pro mobilitu, udržitelnost, snížení 
dopadu na životní prostředí, především z 
hlediska snížení emisí skleníkových plynů 
a přínosu pro jednotný evropský dopravní 
prostor.

Or. en

Odůvodnění 

Bílá kniha o dopravě poskytuje jasně měřitelný cíl, který by zde měl být pro větší 
srozumitelnost uveden. Dopady změny klimatu nejsou jediným vlivem dopravy na životní 
prostředí (významná je například také fragmentace ekosystému), takže by měl být zmíněn 
požadavek na snížení dopadů na životní prostředí jako celek.

Pozměňovací návrh 1991
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.4 Komise ve své bílé knize o dopravě 
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 přístupnost a
mobilitu, udržitelnost, ke snížení emisí 
skleníkových plynů a přínosu pro 
jednotný evropský dopravní prostor.
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(Přebírá odstavec 2.5.4 pozměňovacího
návrhu zpravodajů o společném 
strategickém rámci, ale přidává odkaz na 
přístupnost.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.5 Členské státy a regiony se musí 
zaměřit na zvyšování kapacity stávající 
infrastruktury její podstatnou modernizací 
a případně na investice do vybudování 
nové infrastruktury. Měly by být také 
podniknuty kroky za účelem využití 
potenciálu modernizace a údržby 
primární infrastruktury, aby se připravilo 
nebo usnadnilo zavádění sítí z optických 
kabelů, jak směrem do venkovských 
oblastí, tak investicemi do přístupové 
vnitrostátní sítě z optických kabelů (Fibre-
to-The-Home.
(Změny odstavce 2.5.5.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1993
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.5 Členské státy a regiony by se měly 
zaměřit na investice do vybudování nové 
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infrastruktury a do zvyšování kapacity 
infrastruktury stávající její podstatnou 
modernizací. Významné investice mohou 
také v případě potřeby směřovat do údržby 
infrastruktury TEN-T.

Or. en

Odůvodnění 

Rekonstrukce a údržba infrastruktury znamená investice a rovněž pracovní místa.

Pozměňovací návrh 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 
Přednost musí být dána projektům 
týkajícím se vstupu do přístavů a spojení s 
vnitrozemím. Rozvojem pobřežní plavby a 
vnitrozemských vodních cest se musí 
posílit jejich příspěvek k udržitelným 
evropským sítím nákladní dopravy.
(Změny odstavce 2.5.6.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 
Přednost by měla být dána projektům 
týkajícím se vstupu do přístavů a spojení s 
vnitrozemím. Rozvojem vnitrozemských 
vodních cest by se měl posoudit jejich 
dopad na životní prostředí a zároveň
posílit jejich příspěvek k udržitelným 
evropským sítím nákladní dopravy.

Or. en

Odůvodnění 

Vnitrozemská vodní doprava není již svou podstatou udržitelná: je třeba zajistit zabránění a 
zmírnění potenciálně katastrofálního dopadu na sladkovodní ekosystémy, který je škodlivý pro 
biologickou rozmanitost cílů EU.

Pozměňovací návrh 1996
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 centrálně řízený nástroj s výběrem 
konkurenceschopných projektů. CEF 
bude financovat projekty týkající se 
většinou 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 vzájemné propojení 
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jednotlivých druhů dopravy. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1997
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.
Kromě toho budou podporovat 
udržitelnou městskou mobilitu zejména
pomocí investic, zejména do obchvatů
městských oblastí, podpory moderní a 
ekologicky šetrné veřejné dopravy, 
inteligentních dopravních systémů, jakož i 
veřejných logistických center a 
intermodálních terminálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1998
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.5 – Odstavec 2.5.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5.8 Fond soudržnosti a strukturální 
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fondy budou rovněž pomáhat místním a 
regionálním infrastrukturám s jejich 
propojením s prioritními sítěmi Unie v 
oblasti energetiky a telekomunikací, se 
zvláštním důrazem na příhraniční oblasti;
(Přebírá odstavec 2.58 přílohy v 
pozměňovacím návrhu zpravodajů o 
společném strategickém rámci a klade 
důraz na příhraniční oblasti)

Or. en

Odůvodnění 

Příhraniční regiony jsou obzvláště zranitelné, protože v nich chybí spojení infrastruktury, a 
měly by být proto zdůrazněny v souvislosti s prioritními sítěmi.

Pozměňovací návrh 1999
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.6 – Odstavec 2.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 by proto měly zajistit spojení 
stávajících aktivit s nově vytvořenými 
evropskými seskupeními pro územní 
spolupráci, se zvláštním ohledem na 
koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zachovává členským státům flexibilitu.
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Pozměňovací návrh 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 2 – Oddíl 2.6 – Odstavec 2.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
a makroregionální strategie. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2001
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1 Členské státy 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.

Or. en

Odůvodnění 

Za přípravu programů jsou odpovědné členské státy.
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Pozměňovací návrh 2002
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) zajistit rozvoj mechanismu koordinace 
mezi fondy SSR, tedy koordinaci mezi 
politikou soudržnosti (Fond soudržnosti a 
strukturální fondy), rozvojem venkova 
(Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova) a námořní politikou (Evropský 
námořní a rybářský fond);
b) 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;
c) rozvíjet operační programy 
financované z vícero fondů;
d) podporovat situace, kdy řídící orgán 
odpovědný za jeden z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojí jiný řídící orgán a 
příslušná ministerstva do rozvoje 
podpůrných systémů pro zajištění 
součinnosti a zamezení překryvů;
e) 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 
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ustanoveních;
f) 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.

Or. en

Odůvodnění 

Přebírá odstavec 3.2 přílohy v pozměňovacím návrhu zpravodajů o společném strategickém 
rámci, ale připojue odkaz na mechismy koordinace a operační programy financované z vícero
fondů

Pozměňovací návrh 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.2 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určit oblasti zásahu, u nichž lze fondy, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, kombinovat doplňujícím 
způsobem za účelem dosažení jednoho 
nebo více tematických cílů stanovených v 
tomto nařízení;
(Změny odstavce 3.2. a)

Or. en

Pozměňovací návrh 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.2 – bod a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, s 
ohledem na přeshraniční aspekty a situaci 
na druhé straně hranice;

Or. xm

Odůvodnění 

Oblasti zásahu, v nichž lze fondy kombinovat, musí zohledňovat i přeshraniční oblasti. 

Pozměňovací návrh 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.2 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat situace, kdy řídící orgán 
odpovědný za jeden z fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojí jiný řídící orgán a 
příslušná ministerstva do rozvoje 
podpůrných systémů pro zajištění 
součinnosti a zamezení překryvů a pro 
podporu přístupu využívajícího vícero 
fondů;
(Změny odstavce 3.2. b)

Or. en

Pozměňovací návrh 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 3 – Odstavec 3.2 – bod d a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) provádět společná strategická 
environmentální hodnocení 
kumulativních dopadů všech programů 
provádějících fondy, na které se vztahuje
nařízení o společných ustanoveních, 
společně. Hodnocení může mít podobu 
strategického hodnocení smlouvy o 
partnerství z hlediska životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění 

Celkový vliv fondů, na které se vztahuje nařízení o společných ustanoveních, na životní 
prostředí v každé zemi nebo regionu může být posuzován pouze, pokud jsou programy určující 
provádění těchto fondů hodnoceny společně. Je také důležité zajistit komplementaritu a 
soudržnost programů.

Pozměňovací návrh 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Priority územní spolupráce 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)

Or. xm

Odůvodnění 

Z důvodu větší srozumitelnosti nahrazuje pozměňovací návrh slovo koordinace slovem 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Oddíl 4.3 – Odstavec 4.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3a. Místní rozvoj se zapojením místních 
komunit (opírající se o zkušenosti 
iniciativy LEADER v rámci rozvoje 
venkova a dřívějšího fondu pro malé 
projekty) může doplnit a zkvalitnit 
provádění úspěšné územní spolupráce s 
cílem zvyšovat efektivitu a účinnost 
přeshraničních programů tím, že se 
rozhodování a provádění přenese na 
místní partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem a subjekty občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2009
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 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

Odůvodnění 

Přebírá část 4 přílohy v pozměňovacím návrhu zpravodajů o společném strategickém rámci, 
ale vypouští původní odstavec 4.4

Pozměňovací návrh 2010
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily půdu pro zapojení 
zúčastněných stran do společných akcí na 
odpovídající územní úrovni. Projekty v 
rámci makroegionálních strategií a jiné 
formy územní spolupráce mohou být 
podporovány z EFRR a ESF a konkrétní 
podmínky podpory makroregionální 
strategie pak mohou být případně popsány 
v programech.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zachovává členským státům flexibilitu, především vzhledem ke 
skutečnosti, že ne na všechna území EU se vztahují makroregionální strategie.

Pozměňovací návrh 2011
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.5 Překonávání překážek musí být 
součástí programování fondů, na které se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se případně 
mohou promítnout do analýzy potřeb a 
stanovení cílů pro příslušné operační 
programy.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zachovává členským státům flexibilitu, především vzhledem ke 
skutečnosti, že ne na všechna území EU se vztahují makroregionální strategie.
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Pozměňovací návrh 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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.
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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 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.

Vypouští se odstavec 4.6 z části 4 textu 
zpravodajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2013
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.6 Členské státy 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 



PE491.163v01-00 94/101 AM\904624CS.doc

CS

vyřešení společných problémů.

Or. en

Odůvodnění 

Za přípravu programů jsou odpovědné členské státy.

Pozměňovací návrh 2014
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.7 Členské státy 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

Odůvodnění 

Za přípravu programů jsou odpovědné členské státy.

Pozměňovací návrh 2015
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 – Odstavec 4.7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.7a Členské státy a Komise musí zajistit, 
aby programy územní spolupráce 
zajišťovaly efektivní a fungující spojení 
mezi fondy, na které se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, a nástrojem 
pro propojení Evropy a nařízením TEN;
(Tento text patří za text spoluautorů v 
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odstavci 4.7, přidává důkladné plánování 
spojení infrastruktury z různých fondů, 
zejména v příhraničních oblastech.)

Or. en

Pozměňovací návrh 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 5 – Část 4 – Odstavec 4.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.7a V rámci přeshraniční, 
meziregionální a územní spolupráce je 
třeba věnovat zvláštní pozornost regionům 
uvedeným v článku 379 Smlouvy o 
fungování EU, které se musí vyrovnat se 
specifickými omezeními.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Hodnocení investic v rámci 
soudržnosti
4a1 Pro hodnocení evropské přidané 
hodnoty politiky soudržnosti a jejího 
přínosu pro strategii Evropa 2020 a 
dalších celoevropských cílů vypracují 
členské státy komplexní a konzistentní 
systém hodnocení založený na 
spolehlivých ukazatelích opírajících se o
výsledky. Tyto ukazatele musí být 
podrobeny ex-ante hodnocení a 
hodnocení SEA.
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4a2 Hodnocení musí proběhnout ve fázi 
programování smluv o partnerství, 
programů a strategií týkajících se ex-ante 
podmíněnosti, a to v rámci ex-ante 
hodnocení a hodnocení SEA, a to 
systematicky. Bez tohoto systematického 
hodnocení nebude hodnocení jednotlivých 
projektů dostatečné.
4a3 Systém indikátorů musí být přímo 
propojen s ukazateli na úrovni projektu a 
s kritérii pro výběr projektů pro zajištění
souladu v hodnocení politiky.

Or. en

Odůvodnění 

Pro zhodnocení politiky soudržnosti s cíli společnými pro EU je nezbytný důsledný a 
komplexní systém ukazatelů a cílů. Systém hodnocení musí být schopen převést nejvyšší 
úrovně cílů strategie Evropa 2020 na úroveň programu a ukazatelé na úrovni projektu musí 
být schopné sledovat dopad jednotlivých programů a projektů a příspěvek programů k 
naplňování těchto cílů. Tato vzájemná propojení v současném období chybí, což často vede k 
nesystematickému přístupu podkopávajícímu celkové cíle politiky.

Pozměňovací návrh 2018
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a Provádění

Or. en

Odůvodnění 

V navrhované příloze k SSR chybí některé obecné poznámky k provádění. Proto byla přidána 
část 5.

Pozměňovací návrh 2019
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a new – Odstavec 4.a 1(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a1 Komise určí prostřednictvím 
prováděcích aktů klíčové cíle všech fondů 
SSR a indikativní seznam klíčových akcí, 
kterými se zabývají fondy SSR. Prováděcí 
akty se budou vztahovat i na obecné 
principy provádění.

Or. en

Odůvodnění 

Nařízení by mělo zajistit, aby Komise specifikovala zásahy členských států a možné klíčové 
investice, včetně doporučení, jak by měly být prováděny.

Pozměňovací návrh 2020
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a new – Odstavec 4. a 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a2 Komise zajistí na úrovni EU 
maximální míru harmonizovaných a 
zjednodušených pravidel, zejména pokud 
jde o pravidla pro způsobilost, používání 
jednorázových částek, paušální 
financování, metodiku pro jednotkové 
náklady, systém spolufinancování, 
revolvingovou politiku, atd.

Or. en

Odůvodnění 

Aby mohly členské státy zajišťovat správné plánování a provádění, musí Komise zajistit 
včasné, přesné a jasné pokyny týkající se daných údajů.

Pozměňovací návrh 2021
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a new – Odstavec 4.a 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a3 Komise poskytne v průběhu jednání a 
provádění smluv o partnerství a programů 
maximální míru své vnitřní koordinace.

Or. en

Odůvodnění 

Koordinace a spolupráce je nezbytná nejen na úrovni členských států, ale také na úrovni EU, 
zejména mezi různými generálními ředitelstvími Komise.

Pozměňovací návrh 2022
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 a new – Odstavec 4.a 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a4 Členské státy musí ve svých 
smlouvách o partnerství poskytnout jasný 
přehled toho, jak programy plní 
horizontální principy, včetně naplňování 
principu partnerství, trvale udržitelného 
rozvoje, rovnosti, přístupnosti, poskytnutí 
finančních prostředků na demografické 
výzvy a integrovaného přístupu. Kromě 
toho musí členské státy poskytnout důkazy 
o součinnosti s horizontálními politikami 
EU a mechanismy koordinace mezi fondy, 
na které se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění 

Smlouvy o partnerství i programy musí zajistit, aby byla ustanovení této přílohy v praxi 
plněna.
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Pozměňovací návrh 2023
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a new – Odstavec 4. a 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a5 Členské státy musí ve svých 
smlouvách o partnerství a programech 
určit, jak hodlají využít nástroje pro 
integrované přístupy k dosažení integrace 
a jak mají v úmyslu zapojit regionální a 
místní subjekty a místní orgány do 
provádění integrovaných nástrojů. Role 
Komise při vytváření odborného zázemí a 
vyjasnění kritérií pro tyto nástroje je 
zásadní.

Or. en

Odůvodnění 

Integrovaný přístup musí být jasně popsán ve smlouvách o partnerství a v programech 
členských států.

Pozměňovací návrh 2024
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4a new – Odstavec 4.a 6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a6 Pro prokázání podmínek uvedených v 
odstavcích 4a 4 a 4a 5 přijmou členské 
státy vhodná opatření k přizpůsobení 
svých monitorovacích systémů a systémů 
sběru dat na národní úrovni.

Or. en
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Odůvodnění 

Monitorovací technologie a systémy sběru dat musí být řádně upraveny, aby odpovídaly 
požadavkům této přílohy.

Pozměňovací návrh 2025
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Příloha -I (nová) – Část 4 a new – Odstavec 4.a 7 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a7 Za účelem efektivní koordinace 
politik a fondů EU na národní úrovni, 
musí být systémy provádění a kontrol co 
nejjednodušší. Za tímto účelem provedou 
členské státy analýzu svého 
institucionálního systému pro provádění 
fondů a učiní nezbytné kroky k jeho 
zjednodušení.

Or. en

Odůvodnění 

Pro zajištění tohoto zjednodušení je nutné podniknout všechny nezbytné kroky.

Pozměňovací návrh 2026
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
-I (nový) – Část 4a new – Odstavec 4.a 8 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a8 Předpokladem pro dosažení cílů 
stanovených v tomto nařízení je 
vybudování kapacit, které musí být proto 
posíleno na národní, regionální i místní 
úrovni.

Or. en
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Odůvodnění 

Veškeré instituce na vnitrostátní úrovni musí pro úspěšné zajištění svých povinností, pokud 
jde o programování, monitorování, provádění a řízení, posílit vybudování kapacit.


