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Pozměňovací návrh 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka 1 – Předběžné podmínky – Tematické předběžné podmínky

Znění navržené Komisí

Tematické cíle Předběžná podmínka Kritéria splnění

1. Posílení 
výzkumu, 
technologickéh
o rozvoje a 
inovací (cíl 
týkající se 
výzkumu a 
vývoje)

(podle čl. 9 
odst. 1)

1.1. Výzkum a inovace: Existence 
národní nebo regionální 
výzkumné a inovační strategie pro 
inteligentní specializaci v souladu 
s národním programem reforem 
na podporu soukromých výdajů 
na výzkum a inovace, která je v 
souladu s rysy dobře fungujících 
vnitrostátních nebo regionálních 
systémů výzkumu a inovací.

– Je k dispozici národní nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci, 
která:

– je založena na analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb s cílem soustředit 
zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací,

– nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti výzkumu 
a technického rozvoje,

– obsahuje systém monitorování a hodnocení.
– Členský stát přijal rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové prostředky na výzkum 

a inovace.
– Členský stát přijal víceletý plán pro rozpočtování a stanovení pořadí důležitosti 

investic souvisejících s prioritami EU (Evropské strategické fórum pro výzkumné 
infrastruktury – ESFRI).

2. Zlepšení 
dostupnosti, 
využití a kvality 
informačních 

2.1. Digitální růst: Existence – v 
rámci národní nebo regionální 
inovační strategie pro 
inteligentní specializaci –

– V rámci národní nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci je 
vypracována kapitola pro digitální růst, která obsahuje:

– rozpočtování a stanovení pořadí důležitosti opatření prostřednictvím analýzy 
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explicitní kapitoly pro digitální 
růst, který má podněcovat 
poptávku po cenově dostupných, 
kvalitních a interoperabilních 
soukromých a veřejných službách 
v oblasti IKT a zvýšit míru jejich 
využívání občany (včetně
zranitelných skupin), podniky 
a orgány veřejné správy včetně 
přeshraničních iniciativ.

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb provedené v souladu se 
srovnávacím přehledem Digitální agendy pro Evropu,

– měla být provedena analýza vyváženosti podpory poptávky a nabídky 
informačních a komunikačních technologií (IKT),

– měřitelné cíle pro výstupy zásahů v oblasti počítačové gramotnosti, dovedností, 
digitálního začlenění, digitální přístupnosti a elektronického zdravotnictví, jež 
jsou v souladu se stávajícími relevantními vnitrostátními nebo regionálními 
strategiemi,

– posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT.

a komunikačníc
h technologií 
(cíl týkající se 
širokopásmový
ch sítí)

(podle čl. 9 
odst. 2)

2.2. Infrastruktura přístupových
sítí nové generace: Existence 
vnitrostátních plánů přístupových
sítí nové generace, které 
zohledňují regionální opatření 
k dosažení cílů EU v oblasti 
vysokorychlostního přístupu 
k internetu se zaměřením na 
oblasti, kde trh není schopen 
poskytovat otevřenou 
infrastrukturu za dostupnou cenu 
a v odpovídající kvalitě v souladu 
s pravidly EU pro hospodářskou 
soutěž a státní podpory, a 
poskytují dostupné služby 
zranitelným skupinám.

– Je vypracován vnitrostátní plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:

– pravidelně aktualizovaný plán investic do infrastruktury prostřednictvím 
sdružování poptávky a mapování infrastruktury a služeb,

– modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují 
přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním 
infrastrukturám a službám,

– opatření k podnícení soukromých investic.
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3.1. Byla realizována zvláštní 
opatření k účinnému provádění
Small Business Act (SBA) a jeho 
přezkumu ze dne 23. února 2011 
včetně zásady „zelenou malým a 
středním podnikům“.

– Mezi zvláštní opatření patří:

– kontrolní mechanismus, který má zajistit provádění SBA, včetně orgánu 
zodpovědného za koordinaci záležitostí malých a středních podniků na různých 
úrovních veřejné správy („zmocněnec pro MSP“),

– opatření ke zkrácení doby potřebné k založení firmy na tři pracovní dny 
a příslušných nákladů na 100 EUR,

– opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení 
a provádění konkrétní činnosti podniku na tři měsíce,

– mechanismus pro systematické posuzování dopadů právních předpisů na malé 
a střední podniky prostřednictvím „testu MSP“, případně s přihlédnutím 
k rozdílům ve velikosti podniků.

3. Zvýšení 
konkurencescho
pnosti malých a 
středních 
podniků, 
odvětví 
zemědělství (v 
případě 
EZFRV) a 
odvětví 
rybářství a 
akvakultury (v 
případě EMFF);

(podle čl. 9 
odst. 3)

3.2. Provedení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/7/EU ze dne 16. února 2011 
o postupu proti opožděným 
platbám v obchodních 
transakcích do vnitrostátního 
práva1.

– Provedení směrnice do vnitrostátního práva v souladu s článkem 12 směrnice (do 
16. března 2013).

4. Podpora 
přechodu na 
nízkouhlíkové 
hospodářství ve 
všech odvětvích 

(podle čl. 9 
odst. 4)

4.1. Energetická účinnost: 
Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU 
ze dne 19. května 2010 o 
energetické náročnosti budov 
v souladu s článkem 28 směrnice 
do vnitrostátního práva.
Soulad s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 

– Zavedení minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov 
požadovaných podle článků 3, 4 a 5 směrnice 2010/31/EU.

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

– Realizace požadované míry renovací veřejných budov.
– Koneční zákazníci obdrží individuální měřiče.
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Evropského parlamentu a Rady 
č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 
2009 o úsilí členských států snížit 
emise skleníkových plynů, aby 
byly splněny závazky 
Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 
2020.
Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/32/ES 
ze dne 5. dubna 2006 o 
energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o 
energetických službách do 
vnitrostátního práva.
Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/8/ES ze 
dne 11. února 2004 o podpoře 
kombinované výroby tepla a 
elektřiny založené na poptávce po 
užitečném teple na vnitřním trhu 
s energií a o změně směrnice 
92/42/EHS.

– Podporuje se účinnost vytápění a chlazení v souladu se směrnicí 2004/8/ES.

4.2. Obnovitelná energie: 
Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES 
ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně 

– Členský stát zavedl transparentní režimy podpory, přednostní přístup k rozvodné síti, 
přednost v dispečinku a jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na 
technické úpravy a zveřejnil je.

– Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu 
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a následném zrušení směrnic 
2001/77/ES a 2003/30/ES.

s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.

5. Podpora 
přizpůsobení se 
změně klimatu, 
předcházení 
rizikům a řízení 
rizik
(cíl týkající se 
změny klimatu)
(podle čl. 9 
odst. 5)

5.1. Předcházení riziku a jeho 
řízení: Existence vnitrostátního 
nebo regionálního posuzování 
rizik pro zvládání katastrof s 
ohledem na přizpůsobení se 
změně klimatu

– Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posuzování rizik, které zahrnuje:

– popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely 
vnitrostátního posuzování rizik,

– popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky;
– případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.

6. Ochrana 
životního 
prostředí a 
podpora 
udržitelného
využívání 
zdrojů

(podle čl. 9 
odst. 6)

6.1. Vodní hospodářství:
Existence a) politiky pro 
stanovení poplatků za vodu, která 
vhodným způsobem podněcuje 
uživatele k efektivnímu využívání 
vodních zdrojů, a b) 
odpovídajícího podílu různých 
způsobů využívání vody k úhradě 
nákladů na vodohospodářské 
služby, v souladu s článkem 9 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní 

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

– Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí, do nichž se bude investovat, v souladu 
s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
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politiky.

6.2. Odpadové hospodářství:
Provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES 
ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých 
směrnic, zejména vypracovávání 
plánů nakládání s odpady v 
souladu se směrnicí a s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady.

– Členský stát předložil Komisi zprávu o pokroku při plnění cílů uvedených 
v článku 11 směrnice 2008/98/ES, důvodech selhání a zamýšlených opatřeních ke 
splnění těchto cílů.

– Členský stát zajistil, aby jeho příslušné orgány zpracovaly v souladu s články 1, 4, 13 
a 16 směrnice 2008/98/ES jeden nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje 
článek 28 směrnice.

– Nejpozději 12. prosince 2013 členský stát stanoví v souladu s články 1 a 4 směrnice 
2008/98/ES programy předcházení vzniku odpadů, jak to vyžaduje článek 29 směrnice.

– Členský stát přijal nezbytná opatření k dosažení cíle pro rok 2020 v oblasti 
opětovného použití a recyklace v souladu s článkem 11 směrnice 2008/98/ES.
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7.1. Silniční doprava: Existence 
komplexního národního 
dopravního plánu, který obsahuje 
vhodné stanovení pořadí 
důležitosti investic v rámci hlavní 
transevropské sítě dopravní 
infrastruktury (TEN-T), 
komplexní sítě (jiné investice než
do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti 
sekundární dopravní obslužnosti
(včetně veřejné dopravy na 
regionální a místní úrovni).

– Je vypracován komplexní dopravní plán, který obsahuje:
– stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní sítě TEN-T, komplexní sítě 

a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti.
– Při stanovení pořadí důležitosti by se měl vzít v úvahu přínos investic pro 

mobilitu, udržitelnost, snížení emisí skleníkových plynů a pro jednotný 
evropský dopravní prostor,

– realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce),

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

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

7. Podpora 
udržitelné 
dopravy 
a odstraňování 
překážek v 
klíčových 
síťových 
infrastrukturách
(podle čl. 9 
odst. 7)

7.2. Železniční doprava:
Existence – v rámci komplexního 
národní dopravního plánu –
explicitní kapitoly o rozvoji 
železniční dopravy, stanovení 
pořadí důležitosti investic v rámci 
hlavní transevropské sítě 
dopravní infrastruktury (TEN-T), 
komplexní sítě (jiné investice než 
do hlavní sítě TEN-T) a v oblasti 
sekundární dopravní obslužnosti 
železničního systému podle jejich 
příspěvku k mobilitě, 
udržitelnosti a vnitrostátním i 
celoevropským účinkům sítě.

– V rámci komplexního dopravního plánu je vypracována kapitola o rozvoji železniční 
dopravy, která obsahuje:
– realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu 

a rozpočtového rámce),
– strategické posouzení dopadů na životní prostředí, které splňuje zákonné 

požadavky na dopravní plán,
– opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat 

projekt.
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Investice se vztahují na mobilní 
majetek, interoperabilitu 
a budování kapacit.
8.1. Přístup k zaměstnání pro 
uchazeče o zaměstnání a 
neaktivní osoby, včetně místních 
iniciativ na pomoc zaměstnanosti 
a podpory mobility pracovních 
sil: Aktivní politiky trhu práce 
jsou koncipovány a prováděny 
v souladu s pokyny pro politiky 
zaměstnanosti.

– Služby zaměstnanosti mohou poskytovat a poskytují tyto prvky: 
– individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném 

stadiu, které jsou přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání,

– prognózování a poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí 
v důsledku strukturálních změn trhu práce, jako je například posun směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství,

– transparentní a systematické informace o nových pracovních místech.
– Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě se zaměstnavateli a vzdělávacími 

institucemi.

8. Podpora
zaměstnanosti 
a podpora 
mobility 
pracovních sil
(cíl týkající se 
zaměstnanosti)
(podle čl. 9 
odst. 8)

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

– Je zavedena komplexní strategie zahrnující:
– opatření ke zkrácení doby potřebné k založení firmy na tři pracovní dny 

a snížení příslušných nákladů na 100 EUR,
– opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení 

a provádění konkrétní činnosti podniku na tři měsíce,
– činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání a finanční služby 

(přístup ke kapitálu), včetně aktivní pomoci pro znevýhodněné skupiny a oblasti.
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8.3. Modernizace a posilování 
institucí trhu práce, včetně 
opatření zaměřených na zvýšení 
nadnárodní mobility pracovních 
sil:
Instituce trhu práce jsou 
modernizované a posílené v 
souladu s hlavními směry 
politiky zaměstnanosti;

Zahájení reforem institucí trhu 
práce předchází jasná strategie 
a předběžné hodnocení, včetně 
zohlednění problematiky rovnosti 
pohlaví

– Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit, aby byly schopné 
poskytovat:
– individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném 

stadiu, které jsou přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání,
– poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku 

strukturálních změn trhu práce, jako je například posun směrem 
k nízkouhlíkovému hospodářství,

– transparentní a systematické informace o nových pracovních místech, jež jsou 
k dispozici na úrovni Unie.

– Reforma služeb zaměstnanosti bude zahrnovat vytváření sítí se zaměstnavateli 
a vzdělávacími institucemi.

8.4. Aktivní a zdravé stárnutí:
Politika aktivního stárnutí je 
koncipována a prováděna v 
souladu s hlavními směry 
politiky zaměstnanosti

– Opatření k řešení problematiky aktivního a zdravého stárnutí:
– na koncipování a provádění politiky aktivního stárnutí se podílejí relevantní 

zúčastněné strany,
– členský stát uplatňuje opatření k podpoře aktivního stárnutí a k omezení 

předčasných odchodů do důchodu.

8.5. Přizpůsobování se změnám ze 
strany pracovníků, podniků 
a podnikatelů: Existence politik 
zaměřených na upřednostňování 
předvídání a dobrého zvládání 
změn a restrukturalizací na všech
příslušných úrovních 
(vnitrostátní, regionální, místní a 

– Jsou k dispozici účinné nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy 
umožňují lépe vypracovávat proaktivní přístupy k problematice změn 
a restrukturalizace.
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odvětvové).

8.6. Udržitelná integrace mladých 
lidí ve věku 15–24 let, kteří nejsou 
ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě, na trhu 
práce:
Existence komplexního 
strategického politického rámce 
pro plnění cílů balíčku týkajícího 
se zaměstnanosti mladých lidí, a 
zejména pro zřízení systému 
záruk pro mladé lidi v souladu
s doporučením Rady ze dne [xxx]

– Je zaveden komplexní strategický politický rámec pro plnění cílů balíčku týkajícího se 
zaměstnanosti mladých lidí, a zejména pro zřízení systému záruk pro mladé lidi v souladu 
s doporučením Rady ze dne [xxx], který: 

– vychází z objektivních podkladů, které měří výsledky týkající se mladých lidí ve 
věku 15–24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě:
stanoví systém pro sběr a analýzu údajů a informací o systému záruk pro mladé lidi 

na příslušných úrovních, který poskytuje dostatek podkladů pro vypracování 
cílených politik a sleduje vývoj, pokud možno včetně srovnávacího hodnocení,

– stanoví příslušný orgán veřejné správy, který má zřídit a řídit systém záruk pro 
mladé lidi a koordinovat partnerství na všech úrovních a ve všech odvětvích,

– zapojuje všechny zúčastněné strany významné pro řešení nezaměstnanosti mladých 
lidí;

– je založen na včasném zásahu a aktivaci;
– sestává z podpůrných opatření pro začlenění na trh práce, včetně opatření na 

podporu dovedností a opatření souvisejících s trhem práce.
9. Investice do 
vzdělávání, 
dovedností a 
celoživotního 
učení

(Cíl týkající se 
vzdělávání)

(podle čl. 9 
odst. 10)

9.1. Předčasné ukončování školní 
docházky: Existence ucelené 
strategie snižování míry
předčasného ukončování školní 
docházky v souladu 
s doporučením Rady ze dne 28. 
června 2011 o politikách snížení 
míry předčasného ukončování 
školní docházky.

– Je zaveden systém pro sběr a analýzu údajů a informací o předčasném ukončování 
školní docházky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, který:
– poskytuje dostatek podkladů pro vypracování cílených politik,

– se systematicky využívá ke sledování vývoje na příslušné úrovni.
– Je vypracována strategie pro řešení problematiky předčasného ukončování školní 

docházky, která:
– vychází z objektivních podkladů,
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– je komplexní (např. se týká všech oblastí vzdělávání, včetně předškolního) 
a odpovídajícím způsobem řeší preventivní, intervenční a kompenzační opatření,

– stanoví cíle, které jsou v souladu s doporučením Rady o politikách snížení 
předčasného ukončování školní docházky,

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

9.2. Vysokoškolské vzdělání: 
Existence vnitrostátních nebo 
regionálních strategií pro
zvyšování úrovně terciárního 
vzdělání a pro zlepšení jeho 
kvality a účinnosti v souladu se 
sdělením Komise ze dne 20. září 
2011 o modernizaci evropských 
systémů vysokoškolského 
vzdělávání.

– Je vypracována vnitrostátní nebo regionální strategie pro terciární vzdělávání, která 
zahrnuje:

– opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, jež:

– zkvalitňují poradenství poskytované zájemcům o studium,
– zvyšují počet vysokoškoláků mezi nižšími příjmovými skupinami a jinými 

nedostatečně zastoupenými skupinami,

– zvyšují počet studentů z řad dospělých,
– (případně) snižují míru nedokončení studia / zvyšují míru dokončení 

studia,
– opatření ke zvýšení kvality, jež:

– podporují inovativní obsah a koncepci programů,

– podporují vysokou úroveň kvality výuky,
– opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a podnikavosti, jež:

– podporují ve všech programech vysokoškolského vzdělávání rozvoj 
„průřezových dovedností“ včetně podnikavosti, 

– snižují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o možnosti volby vzdělání 
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a zaměstnání, a podněcují studenty/studentky, aby si zvolili/zvolily kariéru 
v odvětvích, v nichž jsou nedostatečně zastoupeni/zastoupeny, aby se 
snížila genderová segregace na trhu práce,

– zajišťují informovanou výuku s využitím poznatků z výzkumu a vývoje 
v podnikatelské praxi.

9.3. Celoživotní učení: Existence 
vnitrostátního a/nebo regionálního 
politického rámce pro celoživotní
učení v souladu s politickými 
pokyny na úrovni EU.

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální politický rámec pro celoživotní učení, který 
obsahuje:

– opatření na podporu provádění celoživotního učení a zvyšování kvalifikace 
a zajištění zapojení zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů a sdružení 
občanské společnosti, a partnerství s nimi,

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

– opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž 
prostřednictvím účinného provádění nástroje pro transparentnost (evropský 
rámec kvalifikací, národní rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro zajišťování 
kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy) a prostřednictvím vytváření a 
integrace služeb celoživotního učení (vzdělávání a odborná příprava, 
poradenství, ověřování),

– opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy a k jejich 
přizpůsobení potřebám určených cílových skupin. 
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10. Podpora 
sociálního 
začleňování a
boj 
proti chudobě

(cíl týkající se 
chudoby)

(podle čl. 9 
odst. 9)

10.1. Aktivní začleňování

Začleňování marginalizovaných 
skupin obyvatel, například 
Romů:
– Existence a provedení 
vnitrostátní strategie pro
snižování chudoby v souladu s 
doporučením Komise ze dne 3. 
října 2008 o aktivním
začleňování osob vyloučených z 
trhu práce a s hlavními směry 
politiky zaměstnanosti.

– Je vypracována vnitrostátní strategie pro snižování chudoby, která:

– vychází z objektivních podkladů. To vyžaduje systém pro sběr a analýzu údajů a 
informací, který poskytuje dostatek podkladů pro vypracování politik ke
snižování chudoby. Tento systém se využívá ke sledování vývoje,

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

– obsahuje mapování územní koncentrace – nad rámec regionální úrovně / na 
úrovni NUTS 3 – marginalizovaných a znevýhodněných skupin obyvatel včetně 
Romů,

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

– zahrnuje opatření na přechod od ústavní péče ke komunitní péči,

– stanoví jasná opatření na předcházení segregaci ve všech oblastech a boje proti 
ní.
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– Je vypracována vnitrostátní 
strategie začleňování Romů v 
souladu s rámcem EU pro 
vnitrostátní strategie integrace 
Romů.

– Poskytování podpory 
příslušným zúčastněným 
subjektům při přístupu 
k fondům.

– Je vypracována vnitrostátní strategie začleňování Romů, jež:

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

– je v souladu s národním programem reforem,
– za použití dostupných socioekonomických a územních ukazatelů (např. velmi 

nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost atd.) zjišťuje, kde jsou 
znevýhodněné mikroregiony nebo segregované městské části, v nichž jsou 
komunity nejvíce znevýhodněné,

– poskytne dostatečné finanční prostředky z rozpočtů členských států, které 
budou případně doplněny prostředky z mezinárodních zdrojů a z EU,

– zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na 
integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie,

– je navržena, prováděna a kontrolována v úzké spolupráci a nepřetržitém dialogu s 
romskou občanskou společností, místními a regionálními orgány,

– obsahuje národní kontaktní místo pro vnitrostátní strategie integrace Romů, 
které bude koordinovat vývoj a provádění strategie.

– Příslušným zúčastněným stranám je poskytována podpora při předkládání 
projektových žádostí a provádění a řízení vybraných projektů.
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10.2. Zdravotnictví: Existence 
vnitrostátní nebo regionální 
strategie pro oblast zdraví 
zajišťující přístup ke kvalitním 
zdravotnickým službám 
a hospodářskou udržitelnost.

– Je vypracována vnitrostátní nebo regionální strategie pro oblast zdraví, která:

– obsahuje koordinovaná opatření zlepšující přístup ke kvalitním zdravotnickým 
službám,

– obsahuje opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně zavedení 
účinných inovativních technologií, modelů poskytování služeb a infrastruktury,

– obsahuje systém monitorování a hodnocení.
– Členský stát nebo region přijal rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové prostředky 

pro zdravotnictví.

11. Posilování 
institucionální 
kapacity a 
účinné veřejné 
správy

(podle čl. 9 
odst. 11)

Účinnost veřejné správy v 
členských státech:
– Existence strategie pro posílení 
účinnosti veřejné správy 
členských států, včetně reformy 
veřejné správy.

– Je vypracována a uplatňuje se strategie pro posílení účinnosti veřejné správy 
v členských státech, která zahrnuje:
– analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních 

reformních opatření,
– vývoj systémů řízení jakosti, 

– integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů,
– rozvoj a provádění strategií a politik lidských zdrojů, včetně náborových plánů a 

možností uplatnění pracovníků, budování kapacit a financování,
– rozvoj dovedností na všech úrovních,

– vývoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení.
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Pozměňovací návrh

Tematické 
cíle

Investiční 
priority

Předběžná podmínka Kritéria splnění

EFRR:
– Veškeré 
investiční 
priority v rámci 
tematického cíle 
č. 1

1.1. Výzkum a inovace: Existence 
národní nebo regionální výzkumné 
a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci v souladu s národním 
programem reforem na podporu 
soukromých výdajů na výzkum 
a inovace, která je v souladu s rysy 
dobře fungujících vnitrostátních nebo 
regionálních systémů výzkumu 
a inovací.

– Je k dispozici národní nebo regionální strategie pro inteligentní 
specializaci, která:
– je založena na analýze silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb nebo podobné analýze s cílem soustředit zdroje na omezený 
soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací,

– nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti 
výzkumu a technického rozvoje,

– obsahuje mechanismus monitorování.
– Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové prostředky na 

výzkum a inovace.

1. Posílení 
výzkumu, 
technologick
ého rozvoje a 
inovací

(cíl týkající 
se výzkumu a 
vývoje)
(podle čl. 9 
odst. 1)

EFRR:
– Posilování 
výzkumné 
a inovační 
infrastruktury 
a kapacit pro 
rozvoj vynikající 
úrovně 
výzkumu 
a inovací 
a podpora 

1.2 Výzkumná a inovační 
infrastruktura – Byl přijat orientační víceletý plán pro rozpočtování a stanovení pořadí 

důležitosti investic souvisejících s prioritami EU a případně Evropského 
strategického fóra pro výzkumné infrastruktury – ESFRI.
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odborných 
středisek, 
zejména těch, 
jež jsou 
předmětem 
celoevropského 
zájmu.

2. Zlepšení 
dostupnosti, 
využití 
a kvality 
informačních 
a komunikač
ních 
technologií 
(cíl týkající 
se 
širokopásmo
vých sítí)

(podle čl. 9 
odst. 2)

EFRR:
– Rozvoj 
produktů a 
služeb v oblasti 
IKT, 
elektronického 
obchodu a 
zvýšení 
poptávky po 
IKT.
– Posílení IKT 
aplikací pro 
elektronickou 
veřejnou 
správu, 
elektronické 
učení, začlenění 
do informační 
společnosti, 
elektronickou 
kulturu a 
elektronické 

2.1. Digitální růst: Strategický 
rámec politiky pro digitální růst, 
který má podněcovat poptávku po 
cenově dostupných, kvalitních a 
interoperabilních soukromých a 
veřejných službách v oblasti IKT 
a zvýšit míru jejich využívání občany 
(včetně zranitelných skupin), 
podniky a orgány veřejné správy 
včetně přeshraničních iniciativ

– V rámci národní nebo regionální inovační strategie pro inteligentní 
specializaci je vypracován například strategický rámec politiky pro 
digitální růst, který obsahuje:
– rozpočtování a stanovení pořadí důležitosti opatření prostřednictvím 

analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb nebo 
podobné odpovídající analýzy provedené v souladu se srovnávacím 
přehledem Digitální agendy pro Evropu,

– měla být provedena analýza vyváženosti podpory poptávky a 
nabídky informačních a komunikačních technologií (IKT),

– ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblastech, jako 
jsou počítačová gramotnost, digitální začlenění, digitální 
přístupnost a elektronické zdravotnictví v mezích článku 168 
SFEU, jež jsou v souladu se stávajícími relevantními unijními, 
vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví;

– posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT.
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zdravotnictví.

EFRR:
– Rozšíření 
využívání 
širokopásmovýc
h sítí a zavedení 
vysokorychlostn
ích sítí a 
podpora 
zavádění 
budoucích a 
vznikajících 
technologií a 
sítí pro digitální 
hospodářství.

2.2. Infrastruktura sítí nové 
generace: Existence vnitrostátních 
nebo regionálních plánů sítí nové 
generace, které zohledňují regionální 
opatření k dosažení cílů EU v oblasti 
vysokorychlostního přístupu 
k internetu se zaměřením na oblasti, 
kde trh není schopen poskytovat 
otevřenou infrastrukturu za 
dostupnou cenu a v odpovídající 
kvalitě v souladu s pravidly EU pro 
hospodářskou soutěž a státní 
podpory, a poskytují dostupné služby 
zranitelným skupinám.

– Je vypracován vnitrostátní a/nebo regionální plán sítí nové generace, 
který obsahuje:

– plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a 
zohledňující stávající soukromou a veřejnou infrastrukturu a 
plánované investice;

– modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a 
zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a 
progresivním infrastrukturám a službám, 

– opatření k podnícení soukromých investic.

3. Zvýšení 
konkurencesc
hopnosti 
malých a 
středních 
podniků, 
odvětví 
zemědělství 
(v případě 
EZFRV) a 
odvětví 
rybářství a 
akvakultury 

EFRR:
– Podpora 
schopnosti MSP 
zapojit se do 
růstu na 
regionálním, 
vnitrostátním 
a mezinárodním 
trhu a do 
procesů inovací.

3.1. Byla realizována zvláštní 
opatření, o něž se opírá podpora 
podnikání, zohledňující „Small 
Business Act“(SBA).

– Zvláštními opatřeními jsou:
– opatření s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a 

příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA;
– opatření s cílem zkrátit dobu potřebnou k získání licencí a povolení 

k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, která zohledňují 
cíle SBA;

– mechanismus k monitorování provádění SBA a posuzování dopadů 
právních předpisů na malé a střední podniky.
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(v případě 
EMFF);
(podle čl. 9 
odst. 3)

EFRR+FS:
– Podpora 
energetické 
účinnosti, řízení 
inteligentní 
energie 
a využívání 
energie 
z obnovitelných 
zdrojů 
ve veřejných inf
rastrukturách, 
mimo jiné ve 
veřejných 
budovách a 
v sektoru 
bydlení.

4.1. Byla provedena opatření na 
podporu nákladově efektivního 
zvyšování energetické účinnosti u 
koncového uživatele a nákladově 
efektivních investic do energetické 
účinnosti při výstavbě a renovaci 
budov.

– Těmito opatřeními jsou:
– opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické 

náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice 2010/31/EU. 
Přijetí opatření nezbytných pro zavedení systému certifikace energetické 
náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU.

– Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické 
náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU.

– Opatření v souladu s článkem 13 směrnice 2006/32/ES o energetické 
účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, zajišťující, 
aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné 
potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni 
individuálními měřiči.

4. Podpora 
přechodu na 
nízkouhlíkov
é 
hospodářství 
ve všech 
odvětvích

(podle čl. 9 
odst. 4)

EFRR+FS:
– Podpora 
využívání 
vysoce účinné 
kombinované 
výroby tepla 
a elektřiny na 

4.2. Byla provedena opatření na 
podporu vysoce účinné 
kombinované výroby tepla 
a elektřiny.

– Těmito opatřeními jsou:
– Podpora kombinované výroby tepla a elektřiny je založena na poptávce 

po užitečném teple a úsporách primární energie v souladu s čl. 7 odst. 1 
a čl. 9 odst. 1. Písm. a) a b) směrnice 2004/8/ES, členské státy nebo 
jejich příslušné subjekty posoudily stávající právní a regulační rámec 
pro postupy schvalování nebo jiné postupy s cílem:
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základě 
poptávky po 
užitečném teple.

a) podpořit navrhování jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny s cílem přizpůsobit se z hospodářského hlediska výstupu 
opodstatněné poptávky po užitečném teple a zabránit výrobě většího 
množství tepla, než je užitečné teplo; a 
b) omezit právní a jiné překážky pro zvýšení kombinované výroby tepla a 
elektřiny.

EFRR+FS:
Podpora výroby 
a distribuce 
energie získané 
z obnovitelných 
zdrojů.

4.3. Byla provedena opatření na 
podporu výroby a distribuce energie 
z obnovitelných zdrojů1.
1Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

– V souladu s čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a 3 směrnice 2009/28/ES existují 
transparentní režimy podpory, přednostní přístup k distribuční soustavě 
či zaručený přístup a přednost při spouštění zařízení, jakož i jednotná 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy, jež byla 
zveřejněna.

– Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů 
v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.
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5. Podpora 
přizpůsobení 
se změně 
klimatu, 
předcházení 
rizikům a 
řízení rizik
(cíl týkající 
se změny 
klimatu)

(podle čl. 9 
odst. 5)

EFRR+FS:
– Podpora 
investic na 
řešení 
konkrétních 
rizik, zajištění 
odolnosti vůči 
katastrofám a 
vytváření 
systémů pro
zvládání 
katastrof.

5.1. Předcházení riziku a jeho řízení:
Existence vnitrostátního nebo 
regionálního posuzování rizik pro 
zvládání katastrof s ohledem na 
přizpůsobení se změně klimatu1

– Existuje vnitrostátní nebo regionální posuzování rizik obsahující tyto 
prvky:

– popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů 
používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro 
stanovování investičních priorit v závislosti na riziku;

– popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky;

– případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se 
změně klimatu.

6. Zachování 
a ochrana 
životního 
prostředí 
a podpora 
účinného
využívání 
zdrojů

(podle čl. 9 
odst. 6)

EFRR+FS:
– Investice do 
vodního 
hospodářství 
s cílem splnit 
požadavky 
acquis Unie 
v oblasti 
životního 
prostředí a řešit 
potřeby investic 
nad rámec 
těchto 
požadavků, 
které 

6.1. Vodní hospodářství: Existence 
a) politiky pro stanovení poplatků za 
vodu, která vhodným způsobem 
podněcuje uživatele k účinnému 
využívání vodních zdrojů, a b) 
odpovídajícího podílu různých 
způsobů využívání vody k úhradě 
nákladů na vodohospodářské služby 
v sazbě stanovené ve schváleném 
plánu povodí pro investice 
podporované příslušnými programy.

– V odvětvích podporovaných z prostředků EFRR a FS členský stát 
zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely 
různé způsoby využívání vody v členění podle odvětví, v souladu s čl. 9 
odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na 
sociální dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové 
úhrady, jakož i zeměpisné a klimatické podmínky dotčeného regionu či 
regionů.

– Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí v souladu s článkem 13 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
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identifikovaly 
členské státy.

EFRR+FS:
– Investice do 
odpadového 
hospodářství 
s cílem splnit 
požadavky 
acquis Unie 
v oblasti 
životního 
prostředí a řešit 
potřeby investic 
nad rámec 
těchto 
požadavků, 
které 
identifikovaly 
členské státy.

6.2. Odpadové hospodářství:
Podpora investic do odpadového 
hospodářství udržitelných z 
hospodářského a 
environmentálního hlediska,
zejména vypracování plánů 
nakládání s odpady v souladu se 
směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s 
hierarchií způsobů nakládání 
s odpady.

– Komisi byla předložena zpráva o provádění požadovaná čl. 11 odst. 5 
směrnice 2008/98/ES ohledně pokroku při plnění cílů stanovených 
v článku 11 směrnice 2008/98/ES.

– Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje
článek 28 směrnice 2008/98/ES;

– Existence programů předcházení vzniku odpadů, jak požaduje článek 29 
směrnice;

– Byla přijata opatření nezbytná k dosažení cílů týkajících se přípravy na 
opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 
2 směrnice 2008/98/ES.
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7. Podpora 
udržitelné 
dopravy 
a odstraňován
í překážek v 
klíčových 
síťových 
infrastrukturá
ch

(podle čl. 9 
odst. 7)

EFRR+FS:
– Podpora 
multimodálního 
jednotného 
evropského 
dopravního 
prostoru 
prostřednictvím 
investic do 
transevropské 
dopravní sítě 
(TEN-T).
 Rozvoj a 
obnova 
komplexních, 
vysoce 
kvalitních a 
interoperabilníc
h železničních 
systémů a 
podpora 
opatření na 
snižování 
hluku.
– Rozvoj a 
zlepšování 
nízkouhlíkovýc
h (včetně málo 
hlučných) 

7.1. Doprava: Existence 
komplexního plánu či komplexních 
plánů nebo rámce či rámců pro 
investice do dopravy v souladu s 
institucionálním uspořádáním 
členských států (včetně veřejné 
dopravy na regionální a místní 
úrovni), čímž se podporuje rozvoj 
infrastruktury a zvyšuje se dopravní 
obslužnost ve vztahu ke globálním a 
hlavním sítím TEN-T.

– Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců 
pro investice do dopravy, které splňují právní požadavky pro strategické 
posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví:
– příspěvek na jednotný evropský dopravní prostor v souladu

s článkem 10 nařízení č. [TEN-T], včetně pořadí důležitosti 
investic do:

– hlavní sítě TEN-T a globální sítě, u nichž se předpokládají 
investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu 
soudržnosti a

– sekundární dopravní obslužnosti;
– realistické a vyspělé vypracování pro projekty, u nichž se 

předpokládá podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
z Fondu soudržnosti,

– opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a 
příjemců realizovat projekt.
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dopravních 
systémů 
šetrnějších 
k životnímu
prostředí včetně 
vnitrozemské a 
námořní lodní 
dopravy, 
přístavů, 
multimodálních 
spojů a letištní 
infrastruktury 
s cílem 
podporovat 
udržitelnou 
regionální a 
místní mobilitu.
EFRR:
– Zvyšování 
regionální 
mobility 
prostřednictvím 
připojení 
sekundárních 
a terciárních 
uzlů 
k infrastruktuře 
sítě TEN-T, 
včetně 
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multimodálních 
uzlů.

EFRR+FS:
– Podpora 
multimodálního 
jednotného 
evropského 
dopravního 
prostoru 
prostřednictvím 
investic do 
transevropské 
dopravní sítě 
(TEN-T).
 Rozvoj a 
obnova 
komplexních, 
vysoce 
kvalitních a 
interoperabilníc
h železničních 
systémů a 

7.2. Železniční doprava: Existence –
v rámci komplexního plánu či 
komplexních plánů nebo rámce či 
rámců – oddílu výslovně 
věnovaného rozvoji železniční 
dopravy v souladu s 
institucionálním uspořádáním 
členských států (včetně veřejné 
dopravy na regionální a místní 
úrovni), čímž se podporuje rozvoj 
infrastruktury a zvyšuje se dopravní 
obslužnost ve vztahu ke globálním 
sítím a hlavním sítím TEN-T.
Investice se vztahují na mobilní 
majetek, interoperabilitu a budování 
kapacit.

– Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu 
či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní 
požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a 
stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu 
a rozpočtového rámce), strategické posouzení dopadů na životní prostředí, 
které splňuje zákonné požadavky na dopravní plán;

– opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců 
realizovat projekt.
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podpora 
opatření na 
snižování 
hluku.
– Rozvoj a 
zlepšování 
nízkouhlíkovýc
h (včetně málo 
hlučných) 
dopravních 
systémů 
šetrnějších 
k životnímu 
prostředí včetně 
vnitrozemské a 
námořní lodní 
dopravy, 
přístavů, 
multimodálních 
spojů a letištní 
infrastruktury 
s cílem 
podporovat 
udržitelnou 
regionální a 
místní mobilitu.
EFRR:
– Zvyšování 
regionální 
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mobility 
prostřednictvím 
připojení 
sekundárních 
a terciárních 
uzlů 
k infrastruktuře 
sítě TEN-T, 
včetně 
multimodálních 
uzlů.

EFRR+FS:
– Podpora 
multimodálního 
jednotného 
evropského 
dopravního 
prostoru 
prostřednictvím 
investic do 
transevropské 
dopravní sítě 
(TEN-T).
 Rozvoj a 
obnova 
komplexních, 
vysoce 
kvalitních a 
interoperabilníc

7.3. Ostatní způsoby dopravy, včetně 
vnitrozemské a námořní lodní 
dopravy, přístavů, multimodálních 
spojů a letištní infrastruktury: 
Existence – v rámci komplexního 
plánu či komplexních plánů 
dopravy nebo rámce či rámců 
dopravy – oddílu výslovně 
věnovaného vnitrozemské a 
námořní lodní dopravě, přístavům, 
multimodálním spojům a letištní 
infrastruktuře, které přispívají ke 
zlepšení dopravní obslužnosti ve 
vztahu ke globálním a hlavním sítím 
TEN-T a podporují udržitelnou 
regionální a místní mobilitu.

– Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní 
dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře 
v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který:
– splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na 
životní prostředí;
– stanovuje realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně 
časového plánu a rozpočtového rámce);

– stanovuje opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat projekt.
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h železničních 
systémů a 
podpora 
opatření na 
snižování 
hluku.
– Rozvoj a 
zlepšování 
nízkouhlíkovýc
h (včetně málo 
hlučných) 
dopravních 
systémů 
šetrnějších 
k životnímu 
prostředí včetně 
vnitrozemské a 
námořní lodní 
dopravy, 
přístavů, 
multimodálních 
spojů a letištní 
infrastruktury 
s cílem 
podporovat 
udržitelnou 
regionální a 
místní mobilitu.
EFRR:
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– Zvyšování 
regionální 
mobility 
prostřednictvím 
připojení 
sekundárních 
a terciárních 
uzlů 
k infrastruktuře 
sítě TEN-T, 
včetně 
multimodálních 
uzlů.

EFRR:
– Zvyšování 
energetické 
účinnosti 
a zabezpečení 
dodávek 
prostřednictvím 
rozvoje 
inteligentních 
systémů pro 
distribuci, 
skladování 
a přenos 
energie 
a prostřednictví
m integrace 

7.4 Rozvoj inteligentních systémů 
pro distribuci, skladování a přenos 
energie.
Existence komplexních plánů 
investic do inteligentní energetické 
infrastruktury a regulačních 
opatření, která přispívají ke zlepšení 
energetické účinnosti a zabezpečení 
dodávek.

– Jsou zavedeny komplexní plány popisující priority vnitrostátní 
energetické infrastruktury:
– případně v souladu s článkem 22 směrnice 2009/72/ES a článkem 
22 směrnice 2009/73/ES, a
– v souladu s příslušnými regionálními plány investic podle článku 
12 a s celounijním desetiletým plánem rozvoje sítí podle čl. 8 odst. 3 
písm. b) nařízení (ES) č. 714/2009 a s nařízením (ES) č. 715/2009 a  
– v souladu s článkem 3.4 nařízení [TEN-E] o hlavních směrech 
transevropské energetické infrastruktury;

– Tyto plány obsahují:
– realistické a vyspělé vypracování pro projekty, u nichž se 
předpokládá podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj;
– opatření pro dosažení cílů v oblasti sociální a hospodářské 
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distribuované 
výroby 
z obnovitelných 
zdrojů.

soudržnosti a ochrany životního prostředí v souladu s článkem 3.10 
směrnice 2009/72/ES a 3.7 směrnice 2009/73/ES;
– opatření pro optimalizaci využití energie a podporu energetické 
účinnosti v souladu s článkem 3.11 směrnice 2009/72/ES a 3.8 směrnice 
2009/73/ES.

ESF:
Přístup k 
zaměstnání pro 
uchazeče o 
zaměstnání a 
neaktivní osoby, 
včetně 
dlouhodobě 
nezaměstnanýc
h a osob 
vzdálených trhu 
práce, také 
prostřednictvím 
místních 
iniciativ na 
pomoc 
zaměstnanosti a 
podpory 
mobility 
pracovních sil.

8.1. Aktivní politiky trhu práce jsou 
koncipovány a prováděny s ohledem 
na pokyny pro politiky 
zaměstnanosti.

– Služby zaměstnanosti mohou poskytovat a poskytují tyto prvky:
– individualizované služby, poradenství a aktivní a preventivní 

opatření na trhu práce v raném stadiu, které jsou přístupné pro 
všechny uchazeče o zaměstnání, přičemž se zaměřují na 
znevýhodněné skupiny včetně osob z marginalizovaných komunit;

– systematické informace o nových pracovních místech transparentní 
pro všechny a soustavné analýzy trhu práce s cílem odhalit 
strukturální posuny v poptávce po povoláních a dovednostech.

– Služby zaměstnanosti uzavřely formální či neformální ujednání o 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami.

8. Podpora 
udržitelné a 
kvalitní
zaměstnanost
i a podpora 
mobility 
pracovních 
sil

(cíl týkající 
se 
zaměstnanost
i)

(podle čl. 9 
odst. 8)

ESF:
Samostatná 
výdělečná 

8.2. Samostatná výdělečná činnost, 
podnikání a zakládání firem: 
Existence strategického rámce 

– Je zaveden strategický rámec politiky podpory začínajících podniků 
přispívající k začlenění, obsahující tyto prvky:
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činnost, 
podnikání a 
zakládání firem 
včetně 
inovativních 
malých a 
středních 
podniků a 
mikropodniků.
EFRR:
– Podpora 
rozvoje 
podnikatelských 
inkubátorů 
a investiční 
podpora 
samostatně 
výdělečné 
činnosti, 
mikropodniků 
a zakládání 
podniků.

politiky podpory začínajících 
podniků přispívající k začlenění.

– opatření s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a 
příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA;

– opatření s cílem zkrátit dobu potřebnou k získání licencí a povolení 
k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, která zohledňují 
cíle SBA;

– činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání a finanční 
služby (přístup ke kapitálu), včetně případné aktivní pomoci pro 
znevýhodněné skupiny a/nebo oblasti.

ESF:
– Modernizace 
institucí trhu 
práce, jako jsou 
veřejné a 
soukromé 

8.3. Instituce trhu práce jsou 
modernizované a posílené s ohledem 
na hlavní směry politik 
zaměstnanosti;
Zahájení reforem institucí trhu práce 
předchází jasná strategie a předběžné 

– Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit, aby 
byly schopné poskytovat:
– individualizované služby, poradenství a aktivní a preventivní 

opatření na trhu práce v raném stadiu, které jsou přístupné pro 
všechny uchazeče o zaměstnání, přičemž se zaměřují na 
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služby 
zaměstnanosti, 
které zlepšují 
přizpůsobení se 
potřebám trhu 
práce, včetně 
opatření 
využívajících 
programů 
mobility a lepší 
spolupráce mezi 
institucemi a 
příslušnými 
zúčastněnými 
stranami.
EFRR:
– Investování 
do 
infrastruktury 
pro služby 
zaměstnanosti.

hodnocení, včetně zohlednění 
problematiky rovnosti pohlaví

znevýhodněné skupiny včetně osob z marginalizovaných komunit; 

– systematické informace o nových pracovních místech
transparentní pro všechny a soustavné analýzy trhu práce s cílem 
odhalit strukturální posuny v poptávce po povoláních a 
dovednostech.

– Reforma služeb zaměstnanosti bude zahrnovat vytváření formálních či 
neformálních sítí pro spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami.

ESF:
– Aktivní 
a zdravé 
stárnutí

8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: 
Politika aktivního stárnutí je 
koncipována a prováděna s ohledem 
na hlavní směry politiky 
zaměstnanosti.

– příslušné zúčastněné strany se podílejí na koncipování a provádění 
politik aktivního stárnutí zaměřených na udržení starších pracovníků na
trhu práce a na podporu jejich zaměstnávání;

– členský stát uplatňuje opatření k podpoře aktivního stárnutí.

ESF:
–

8.5. Přizpůsobování se změnám ze 
strany pracovníků, podniků – Jsou k dispozici nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné 

správy umožňují lépe vypracovávat proaktivní přístupy k problematice 
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Přizpůsobování 
se změnám ze 
strany 
pracovníků, 
podniků a 
podnikatelů.

a podnikatelů: Existence politik 
zaměřených na upřednostňování 
předvídání a dobrého zvládání změn 
a restrukturalizací.

změn a restrukturalizace. Mezi tyto nástroje patří:

– opatření na podporu předvídání změn, včetně jejich monitorování;
– opatření na podporu přípravy procesu restrukturalizace a jeho řízení, 

včetně jejich monitorování;
– opatření na podporu přizpůsobení se změnám, kterým čelí 

pracovníci, zejména existence politik a opatření, jejichž cílem je 
provedení článku 5 směrnice 2000/78/ES.

8.6. Udržitelná integrace mladých 
lidí ve věku 15–24 let, kteří nejsou ve
vzdělávání, v zaměstnání nebo v 
profesní přípravě, na trhu práce:
Existence komplexního strategického 
politického rámce pro plnění cílů 
balíčku týkajícího se zaměstnanosti 
mladých lidí, a zejména pro zřízení 
systému záruk pro mladé lidi 
v souladu s doporučením Rady ze 
dne [xxx]

– Je zaveden komplexní strategický politický rámec pro plnění cílů balíčku 
týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí, a zejména pro zřízení systému záruk 
pro mladé lidi v souladu s doporučením Rady ze dne [xxx], který:

– vychází z objektivních podkladů, které měří výsledky týkající se 
mladých lidí ve věku 15–24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v 
zaměstnání nebo v profesní přípravě:

– stanoví systém pro sběr a analýzu údajů a informací o systému záruk 
pro mladé lidi na příslušných úrovních, který poskytuje dostatek 
podkladů pro vypracování cílených politik a sleduje vývoj, pokud 
možno včetně srovnávacího hodnocení,

– stanoví příslušný orgán veřejné správy, který má zřídit a řídit systém 
záruk pro mladé lidi a koordinovat partnerství na všech úrovních a ve 
všech odvětvích,

– zapojuje všechny zúčastněné strany významné pro řešení 
nezaměstnanosti mladých lidí;

– je založen na včasném zásahu a aktivaci;
– sestává z podpůrných opatření pro začlenění na trh práce, včetně 

opatření na podporu dovedností a opatření souvisejících s trhem práce.
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ESF:
– Předcházení 
předčasnému 
ukončování 
školní docházky 
a jeho 
omezování.
EFRR:
– Investice do 
vzdělávání, 
dovedností 
a celoživotního 
učení 
rozvíjením 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a odbornou 
přípravu.

9.1. Předčasné ukončování školní 
docházky: Existence strategického 
rámce politiky zaměřené na 
omezování předčasného ukončování 
školní docházky v mezích článku 
165 SFEU.

– Je zaveden systém pro sběr a analýzu údajů a informací o předčasném 
ukončování školní docházky na příslušných úrovních, který:
– poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání cílených politik a

monitoruje vývoj.
– Je zaveden strategický rámec politiky zaměřené na řešení problematiky 

předčasného ukončování školní docházky, který:
– vychází z objektivních podkladů,

– se týká všech příslušných oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a 
je zaměřen především na zranitelné skupiny, které jsou nejvíce 
ohroženy předčasným ukončováním školní docházky a mezi které 
patří osoby z marginalizovaných komunit, řeší preventivní, 
intervenční a kompenzační opatření;

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

9. Investice 
do 
vzdělávání, 
školení a 
odborné 
přípravy k 
získání
dovedností a 
do
celoživotního 
učení;

(Cíl týkající 
se 
vzdělávání)
(podle čl. 9 
odst. 10)

ESF:
– Zlepšování 
kvality, 
účinnosti a 
otevřenosti 
terciárního 
a obdobného 
vzdělávání s 
cílem zvýšit 
účast a úrovně 

9.2. Vysokoškolské vzdělání:
Existence vnitrostátního nebo 
regionálního strategického rámce 
politiky zaměřené na zvyšování 
úrovně terciárního vzdělání a pro 
zlepšení jeho kvality a účinnosti v 
mezích článku 165 SFEU.

– Je zaveden vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v 
oblasti terciárního vzdělávání, obsahující tyto prvky:
– případně opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, 

jež:
– zvyšují počet vysokoškoláků mezi nižšími příjmovými 

skupinami a jinými nedostatečně zastoupenými skupinami, se 
zvláštním ohledem ke zranitelným skupinám, včetně osob 
z marginalizovaných komunit;
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dosaženého 
vzdělání.
EFRR:
– Investice do 
vzdělávání, 
dovedností 
a celoživotního 
učení 
rozvíjením 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a odbornou 
přípravu.

– zvyšují počet studentů z řad dospělých,

– snižují míru nedokončení studia / zvyšují míru dokončení 
studia,

– opatření ke zvýšení kvality, jež:
– podporují inovativní obsah a koncepci programů,

– opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a podnikavosti, jež:
– v příslušných programech vysokoškolského vzdělávání 

podporují rozvoj „průřezových dovedností“ včetně 
podnikatelských dovedností, 

– snižují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o možnosti volby 
vzdělání a zaměstnání.

ESF:
– Zlepšování 
přístupu 
k celoživotnímu 
učení, rozvoji 
dovedností 
a kompetencí 
pracovních sil.
EFRR:
– Investice do 
vzdělávání, 
dovedností 
a celoživotního 
učení 

9.3. Celoživotní učení: Existence 
vnitrostátního a/nebo regionálního 
strategického rámce politiky 
celoživotního učení v mezích článku 
165 SFEU.

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky 
celoživotního učení, který obsahuje:

– opatření na podporu rozvoje a propojení služeb pro celoživotní
učení, včetně jejich provádění a zvyšování kvalifikace (tj. 
ověřování, poradenství, vzdělávání a odborná příprava) a zajištění 
zapojení příslušných zúčastněných stran a partnerství s nimi, 

– opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností odpovídajících 
potřebám různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních 
nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky 
vymezeny jako prioritní (například mladí lidé v odborném 
vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s 
nízkou kvalifikací a starší pracovníci, zejména zdravotně postižené 
osoby, migranti a další znevýhodněné skupiny),

– opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy a k 



PE514.645v01-00 40/49 AM\940880CS.doc

CS

rozvíjením 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a odbornou 
přípravu.

jejich přizpůsobení potřebám určených cílových skupin se 
zvláštními potřebami, jako jsou trvale nezaměstnané osoby a 
marginalizované komunity.
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10. Podpora 
sociálního 
začleňování,
boj proti 
chudobě a 
jakékoli 
diskriminaci.
(cíl týkající 
se chudoby)

(podle čl. 9 
odst. 9)

ESF:
Aktivní 
začleňování, 
včetně 
začleňování 
s ohledem na 
podporu 
rovných 
příležitostí, a 
aktivní účast a 
zlepšení 
zaměstnatelnost
i.
EFRR:
– Investování 
do zdravotnické 
a sociální 
infrastruktury, 
které přispívají 
k vnitrostátním
u, regionálnímu 
a místnímu 
rozvoji, 
snižování 
nerovností, 
pokud jde 
o zdravotní stav, 
podpora 
sociálního 

10.1. Existence a provedení 
vnitrostátního strategického rámce 
politiky v oblasti snižování chudoby 
zaměřené na aktivní začleňování 
osob vyloučených z trhu práce 
s ohledem na hlavní směry politiky 
zaměstnanosti.

– Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky v oblasti snižování 
chudoby, zaměřené na aktivní začleňování, který:
– poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání politik v oblasti

snižování chudoby a sledování vývoje,

– obsahuje opatření na podporu dosahování vnitrostátního cíle 
týkajícího se boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (jak je 
vymezen v národním plánu reforem), který zahrnuje podporu 
udržitelných a kvalitních pracovních příležitostí pro osoby nejvíce 
ohrožené sociálním vyloučením,

– do boje proti chudobě zapojuje příslušné zúčastněné strany,
– podle identifikovaných potřeb zahrnuje opatření na přechod od 

instituční péče ke komunitní péči,
– stanoví jasná opatření na předcházení segregaci ve všech oblastech 

a boje proti ní,

– Příslušným zúčastněným stranám je poskytována podpora při 
předkládání projektových žádostí a provádění a řízení vybraných 
projektů.
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začlenění díky 
lepšímu 
přístupu 
k sociálním, 
kulturním 
a rekreačním 
službám 
a přechod od 
institucionálníc
h ke 
komunitním 
službám.
– Podpora 
materiální, 
hospodářské 
a sociální 
obnovy 
zanedbaných 
komunit 
v městských 
a venkovských 
oblastech.
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ESF:
– Začleňování 
marginalizovan
ých společenství 
Romů.
EFRR:
– Investování 
do zdravotnické 
a sociální 
infrastruktury, 
které přispívají 
k vnitrostátním
u, regionálnímu 
a místnímu 
rozvoji, 
snižování 
nerovností, 
pokud jde 
o zdravotní stav, 
podpora 
sociálního 
začlenění díky 
lepšímu 
přístupu 
k sociálním, 
kulturním 
a rekreačním 
službám 
a přechod od 

10.2. Je zaveden vnitrostátní 
strategický rámec politiky
začleňování Romů

– Je vypracována vnitrostátní strategie začleňování Romů, jež:

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

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

– zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení 
dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro 
upravování strategie,

– je navržena, prováděna a kontrolována v úzké spolupráci a 
nepřetržitém dialogu s romskou občanskou společností, místními a 
regionálními orgány,

– příslušným zúčastněným stranám může být v případě potřeby a na 
požádání poskytnuta podpora při předkládání projektových žádostí a 
provádění a řízení vybraných projektů.
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institucionálníc
h ke 
komunitním 
službám.
– Podpora 
materiální, 
hospodářské 
a sociální 
obnovy 
zanedbaných 
komunit 
v městských 
a venkovských 
oblastech.
– Investice do 
vzdělávání, 
dovedností 
a celoživotního 
učení 
rozvíjením 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a odbornou 
přípravu.
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ESF:
– Zlepšování 
přístupu 
k dostupným, 
udržitelným 
a vysoce 
kvalitním 
službám, včetně 
zdravotnictví a 
sociálních 
služeb obecného 
zájmu.
EFRR:
– Investování 
do zdravotnické 
a sociální 
infrastruktury, 
které přispívají 
k vnitrostátním
u, regionálnímu 
a místnímu 
rozvoji, 
snižování 
nerovností, 
pokud jde 
o zdravotní stav, 
podpora 
sociálního 
začlenění díky 

10.3. Zdravotnictví: Existence 
vnitrostátního nebo regionálního 
strategického rámce politiky v 
oblasti zdraví v mezích článku 168 
SFEU, zajišťujícího hospodářskou 
udržitelnost.

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v
oblasti zdraví, který:
– obsahuje koordinovaná opatření zlepšující přístup ke kvalitním 

zdravotnickým službám,
– obsahuje opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně 

zavedení modelů poskytování služeb a infrastruktury,
– obsahuje systém monitorování a hodnocení.

– Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje 
dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění 
prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní péče jako prioritní.
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lepšímu 
přístupu 
k sociálním, 
kulturním 
a rekreačním 
službám 
a přechod od 
institucionálníc
h ke 
komunitním 
službám.
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11. 
Posilování 
institucionáln
í kapacity 
orgánů 
veřejné 
správy a 
zúčastněných 
stran a 
účinné 
veřejné 
správy.
(podle čl. 9 
odst. 11)

ESF:
– Investování 
do 
institucionální 
kapacity a 
výkonnosti 
veřejné správy 
a veřejných 
služeb za 
účelem reforem, 
zlepšování 
právní úpravy 
a řádné správy.
EFRR:
– Zvyšování 
institucionální 
kapacity 
a zlepšování 
účinnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
posilování 
institucionální 
kapacity 
a účinnosti 
orgánů veřejné 
správy 
a veřejných 
služeb 

Účinnost veřejné správy v členských 
státech:
– Existence strategie pro posílení 
účinnosti veřejné správy členských 
států, včetně reformy veřejné správy

– Je vypracována a uplatňuje se strategie pro posílení účinnosti orgánů
veřejné správy v členských státech a jejich schopností zavádět 
participativní metody. Tato strategie zahrnuje:

– analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo 
procedurálních reformních opatření,

– vývoj systémů řízení jakosti, 
– integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních 

postupů,
– rozvoj a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů 

týkajících se hlavních zjištěných nedostatků v této oblasti,
– rozvoj dovedností na všech úrovních,

– vývoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení.
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souvisejících 
s prováděním 
EFRR, jež 
přispívají 
k realizaci 
opatření 
podporovaných 
z ESF v oblasti 
institucionální 
kapacity 
a účinnosti 
veřejné správy.
FS:
– Zlepšování 
institucionální 
kapacity a 
účinné veřejné 
správy 
posilováním 
institucionální 
kapacity a 
účinné veřejné 
správy a 
veřejných 
služeb 
souvisejících 
s prováděním 
Fondu 
soudržnosti.
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