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Pozměňovací návrh 106
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících 
k integrovanému územnímu rozvoji.

(6) Cílem nadnárodní spolupráce by mělo 
být posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření souvisejících s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a přispívajících 
k integrovanému územnímu rozvoji.
Nadnárodní území, která čelí společným 
specifickým infrastrukturním či přírodním 
výzvám, jako je tomu například v alpské 
oblasti, by měla být podporována při 
utváření makroregionů.

Or. de

Odůvodnění

Alpská oblast čelí specifickým demografických a přírodním výzvám. Makroregiony jsou 
smysluplným a užitečným nástrojem, který umožňuje čelit těmto výzvám v nadnárodním a 
přeshraničním rámci. Vytvoření alpského makroregionu by přineslo výhody pro místní 
obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba i nadále podporovat nebo 
v případě potřeby zřídit přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci se 
sousedními třetími zeměmi Unie, neboť 
prospěje regionům členských států 
sousedícím s těmito zeměmi. Za tímto 
účelem přispěje EFRR na přeshraniční a 
přímořské programy zřízené v rámci 
evropského nástroje sousedství podle 
nařízení (EU) č. […]/2012 a předvstupního 

(12) Je třeba i nadále podporovat nebo 
v případě potřeby zřídit přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráci se 
sousedními třetími zeměmi Unie, neboť 
prospěje regionům členských států 
sousedícím s těmito zeměmi. Za tímto 
účelem přispěje EFRR na přeshraniční a 
přímořské programy zřízené v rámci 
evropského nástroje sousedství podle 
nařízení (EU) č. […]/2012 a předvstupního 
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nástroje podle nařízení (EU) č. […]/2012. nástroje podle nařízení (EU) č. […]/2012. 
Je-li zjevný přínos pro projekt spolupráce 
podporovaný v rámci meziregionální 
spolupráce, mohou se zapojit také regiony 
z jiných třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je vhodné zapojit třetí země nebo 
území již v době přípravy programů 
spolupráce, pokud přijaly výzvu zúčastnit 
se takových programů, a pro tento účel by 
měly být v nařízení vytvořeny zvláštní 
postupy. V případě programů spolupráce, 
do nichž jsou zapojeny nejvzdálenější 
regiony a třetí země, by zúčastněné 
členské státy odchylně od standardního 
postupu měly konzultovat příslušné třetí 
země dříve, než tyto programy předloží 
Komisi. Aby bylo zapojení třetích zemí do 
programů spolupráce účinnější a 
pragmatičtější, mělo by být rovněž možné, 
aby dohody o obsahu programů 
spolupráce a o možném příspěvku třetích 
zemí byly rovněž obsaženy ve formálně 
schválených zápisech z konzultačních 
jednání s třetími zeměmi nebo z jednání 
organizací pro regionální spolupráci.
Pokud jde o postup schvalování
operačních programů a s ohledem na 
zásady sdíleného řízení a zjednodušování, 
Komise by měla schvalovat pouze klíčové 
prvky programů spolupráce, ale ostatní 
prvky by měly být schváleny zúčastněným 
členským státem nebo zúčastněnými 
členskými státy. V zájmu právní jistoty a 
transparentnosti je nutné zavést 
ustanovení, které bude vyžadovat, aby v 
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případech, kdy zúčastněný členský stát 
nebo zúčastněné členské státy změní 
některý prvek programu spolupráce, jenž 
nepodléhá rozhodnutí Komise, řídící 
orgán tohoto členského státu informoval o 
této změně Komisi do jednoho měsíce od 
data rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Řídící orgány by měly být 
zodpovědné za všechny funkce řídícího 
orgánu uvedené v článku 114 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], včetně ověřování řízení, aby 
byly zajištěny jednotné standardy v celé 
programové oblasti. Bude-li však jako 
řídící orgán určeno ESÚS, mělo by být 
oprávněno provádět tato ověřování, 
protože jsou v jeho orgánech zastoupeny 
všechny zúčastněné členské státy. I když 
nebude určeno žádné ESÚS, měly by 
zúčastněné členské státy řídící orgán 
oprávnit k provádění ověřování v celé 
programové oblasti.

(30) Řídící orgány by měly být 
zodpovědné za všechny funkce uvedené 
v článku 114 nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], 
včetně ověřování řízení, aby byly zajištěny 
jednotné standardy v celé programové 
oblasti. Bude-li však jako řídící orgán 
určeno ESÚS, mělo by být toto ověřování 
prováděno řídícím orgánem nebo na jeho 
odpovědnost, a to alespoň u členských 
států a třetích zemí, z nichž pocházejí 
členové zúčastnění v ESÚS, zatímco 
kontrolorů by mělo být využito pouze ve 
zbývajících členských státech a třetích 
zemích. I když nebude určeno žádné 
ESÚS, měly by zúčastněné členské státy 
řídící orgán oprávnit k provádění ověřování 
v celé programové oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) S ohledem na potíže a prodlení při 
vytváření ryze společných programových 
struktur by časový rámec pro zdůvodnění 
plateb v souvislosti s rozpočtovými závazky 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
měl být tři roky následující po roce 
rozpočtového závazku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba vyjasnit platná pravidla pro 
finanční řízení, programování, 
monitorování, posuzování a kontrolu 
týkajících se účasti třetích zemí 
v programech nadnárodní 
a meziregionální spolupráce. Tato 
pravidla by měla být stanovena 
v příslušných programech spolupráce 
a/nebo případně v příslušné finanční 
dohodě mezi Komisí, každou ze třetích 
zemí a členským státem, v němž sídlí řídící 
orgán příslušného programu spolupráce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů Při předkládání předloh programů 
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přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy v řádně odůvodněných případech a 
v zájmu zajištění soudržnosti 
přeshraničních oblastí nebo s cílem 
zohlednit zvláštní situaci svých ostrovů
požádat, aby byly k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci zařazeny další regiony úrovně 
NUTS 3. Aby bylo možné usnadnit 
přeshraniční spolupráci na námořních 
hranicích pro nejvzdálenější regiony, a 
aniž jsou dotčena ustanovení prvního 
pododstavce, může Komise na žádost 
dotčených členských států do rozhodnutí 
uvedeného v druhém pododstavci zařadit 
regiony úrovně NUTS 3 
v nejvzdálenějších regionech podél 
námořních hranic, které jsou od sebe 
vzdáleny více než 150 km, jakožto 
přeshraniční oblasti, které mohou získat 
podporu z odpovídajících vyčleněných 
prostředků těchto členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy požádat, aby do dané přeshraniční 
oblasti byly přidány další regiony úrovně 
NUTS 3 přilehlé k regionům uvedeným 
v rozhodnutí zmíněném v druhém 
pododstavci, a žádost zdůvodní.

Při předkládání předloh programů 
přeshraniční spolupráce mohou členské 
státy v řádně odůvodněných případech a 
v zájmu zajištění soudržnosti 
přeshraničních oblastí požádat, aby byly 
k regionům uvedeným v rozhodnutí 
zmíněném v druhém pododstavci zařazeny
další regiony úrovně NUTS 3.

Podle článku 174 Smlouvy o fungování 
EU jsou ostrovy, které se nachází v téže 
přímořské oblasti, bez jakýchkoli omezení 
co se týče úrovně NUTS nebo vzdálenosti 
pro tyto programy způsobilé.
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Aby bylo možné usnadnit přeshraniční 
spolupráci na námořních hranicích pro 
nejvzdálenější regiony, a aniž jsou 
dotčena ustanovení prvního pododstavce, 
může Komise na žádost dotčených 
členských států do rozhodnutí uvedeného 
v druhém pododstavci zařadit regiony 
úrovně NUTS 3 v nejvzdálenějších 
regionech podél námořních hranic, které 
jsou od sebe vzdáleny více než 150 km, 
jakožto přeshraniční oblasti, které mohou 
získat podporu z odpovídajících 
vyčleněných prostředků těchto členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Zdroje pro Evropskou územní spolupráci Zdroje pro Evropskou územní spolupráci1

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 3,48 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 11 700 000 004 
EUR) a rozdělují se takto:

1. Zdroje pro cíl Evropská územní 
spolupráce představují 7 % z celkových 
zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek 
z fondů na období 2014 až 2020 a 
stanovených v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) 
No[…/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] (tj. celkem 
XX XXX XXX XXX EUR2) a rozdělují se 
takto:

a) 73,24 % (tj. celkem 8 569 000 003 
EUR) na přeshraniční spolupráci,

a) 74,05 % (tj. celkem X XXX XXX XXX3 

EUR) na přeshraniční spolupráci,

b) 20,78 % (tj. celkem 2 431 000 001 
EUR) na nadnárodní spolupráci,

b) 20,36 % (tj. celkem X XXX XXX XXX4 

EUR) na nadnárodní spolupráci,

c) 5,98 % (tj. celkem 700 000 000 EUR) na 
meziregionální spolupráci.

c) 5,59 % (tj. celkem XXX XXX XXX5

EUR) na meziregionální spolupráci.
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2. Programy spolupráce zahrnující
nejvzdálenější regiony obdrží nejméně 
150 % podpory z EFRR, kterou obdržely 
v období 2007–2013. Kromě toho se na 
spolupráci nejvzdálenějších regionů 
vyčlení 50 000 000 EUR z prostředků na 
meziregionální spolupráci. Pokud jde o 
tematické soustředění, na toto dodatečné 
přidělení prostředků se použije čl. 5 
písm. b).

2. Pro nejvzdálenější regiony se vyčlení na 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce nejméně 150 % podpory 
z EFRR, kterou obdržely v období 2007–
2013 na programy spolupráce. Kromě 
toho se na spolupráci nejvzdálenějších 
regionů vyčlení 50 000 000 EUR 
z prostředků na meziregionální spolupráci. 
Pokud jde o tematické soustředění, na toto 
dodatečné přidělení prostředků se použije 
čl. 5 odst. 1.

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů jediné rozhodnutí, 
kterým stanoví seznam všech programů 
spolupráce a uvede výši celkové podpory 
z EFRR na jednotlivé programy a 
příspěvek na jednotlivé programy na rok 
2014. Tyto prováděcí akty se přijmou v 
souladu s poradním postupem uvedeným v 
čl. 30 odst. 2.

3. Komise každému členskému státu 
oznámí jeho podíl na celkové výši 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce 
podle odst. 1 písm. a) a b), rozdělený podle 
jednotlivých let. Jako kritérium pro toto 
rozdělení podle členských států se použije 
počet obyvatel v oblastech uvedených 
v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci a čl. 3 
odst. 3 prvním pododstavci.

Jako kritérium pro roční rozdělení podle 
členských států se použije počet obyvatel 
v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 
třetím pododstavci a čl. 3 odst. 3 prvním 
pododstavci.

Na základě oznámených částek každý 
členský stát informuje Komisi o tom, zda a 
jak naložil s možností převodu stanovenou 
článkem 4a, jakož i o výsledném rozdělení 
finančních prostředků mezi přeshraniční 
a nadnárodní programy, jichž se daný 
členský stát účastní. Komise na základě 
informací členských států přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí, kterým stanoví seznam všech 
programů spolupráce a uvede celkovou 
výši podpory EFRR na jednotlivé 
programy. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 30 odst. 2.

4. Podporu z EFRR na programy 
přeshraniční spolupráce a programy 
spolupráce přímořských oblastí v rámci 
evropského nástroje sousedství a na 
programy přeshraniční spolupráce v rámci 
nástroje předvstupní pomoci stanoví 
Komise a dotčené členské státy.

4. Příspěvek z EFRR na programy 
přeshraniční spolupráce a programy 
spolupráce přímořských oblastí v rámci 
evropského nástroje sousedství a na 
programy přeshraniční spolupráce v rámci 
nástroje předvstupní pomoci stanoví 
Komise a dotčené členské státy. Příspěvek 
z EFRR stanovený pro každý členský stát 
se následně mezi dotčenými členskými 
státy nepřerozděluje.

5. Podpora z EFRR na program 
přeshraniční spolupráce a spolupráce 

5. Podpora z EFRR na program 
přeshraniční spolupráce a spolupráce 
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přímořských oblastí podle evropského 
nástroje sousedství a NPP se poskytne za 
předpokladu, že příspěvek na každý 
takovýto program je přinejmenším stejný 
jako příspěvek z evropského nástroje 
sousedství a NPP. Tato stejná výše 
příspěvků podléhá maximální částce 
stanovené v nařízení o evropském nástroji 
sousedství nebo nařízení o NPP.

přímořských oblastí podle evropského 
nástroje sousedství a NPP se poskytne za 
předpokladu, že příspěvek na každý 
takovýto program je přinejmenším stejný 
jako příspěvek z evropského nástroje 
sousedství a NPP. Tato stejná výše 
příspěvků podléhá maximální částce 
stanovené v nařízení o evropském nástroji 
sousedství nebo nařízení o NPP.

6. Roční příděly odpovídající podpoře 
z EFRR na programy v rámci evropského 
nástroje sousedství a NPP se v rámci plnění 
rozpočtu pro rok 2014 zapisují do 
příslušných rozpočtových linií uvedených 
nástrojů.

6. Roční příděly odpovídající podpoře 
z EFRR na programy v rámci evropského 
nástroje sousedství a NPP se v rámci plnění
rozpočtu pro rok 2014 zapisují do 
příslušných rozpočtových linií uvedených 
nástrojů.

7. V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčené členské státy.

7. V roce 2015 a v roce 2016 se roční 
příspěvek z EFRR na programy v rámci 
evropského nástroje sousedství a NPP, pro 
který není Komisi předložen žádný 
program nejpozději do 30. června v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
a spolupráce přímořských oblastí podle
evropského nástroje sousedství a NPP a 
který nebyl přerozdělen do jiného 
programu předloženého v rámci stejné 
kategorie programů vnější spolupráce, 
přidělí na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
účastní dotčený členský stát či dotčené 
členské státy.

 Existují-li k 30. červnu 2017 v rámci 
programů přeshraniční spolupráce a 
spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP stále 
programy, které nebyly předloženy 
Komisi, přidělí se celá podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4 na zbývající léta až 
do roku 2020 na vnitřní programy 
přeshraniční spolupráce podle odst. 1 písm. 
a), jichž se účastní dotčené členské státy.

Existují-li k 30. červnu 2017 v rámci 
programů přeshraniční spolupráce a 
spolupráce přímořských oblastí podle 
evropského nástroje sousedství a NPP stále 
programy, které nebyly předloženy 
Komisi, přidělí se celá podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4, která nebyla 
přerozdělena do jiného schváleného 
programu v rámci stejné kategorie 
programů vnější spolupráce, na zbývající 
léta až do roku 2020 na vnitřní programy 
přeshraniční spolupráce podle odst. 1 
písm. a), jichž se účastní dotčené členské 
státy.

8. Programy přeshraniční spolupráce a 
spolupráce pobřežních oblastí zmíněné 
v odstavci 4, které byly přijaty Komisí, 

8. Programy přeshraniční spolupráce a 
spolupráce pobřežních oblastí zmíněné 
v odstavci 4, které byly přijaty Komisí, 
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jsou ukončeny, jestliže: jsou ukončeny nebo se příděl pro program 
sníží v souladu s platnými pravidly a 
postupy, zejména jestliže:

a) žádná z partnerských zemí zahrnutých 
do programu nepodepsala příslušnou 
dohodu o financování ve lhůtě stanovené 
v nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
evropském nástroji sousedství] nebo 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o NPP];

a) žádná z partnerských zemí zahrnutých 
do programu nepodepsala příslušnou 
dohodu o financování ve lhůtě stanovené 
v nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
evropském nástroji sousedství] nebo 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o NPP];

b) program nemůže být uskutečněn 
z důvodu problémů vzniklých ve vztazích 
mezi zúčastněnými zeměmi.

b) program nemůže být uskutečněn podle 
plánu z důvodu problémů vzniklých ve 
vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.

V tomto případě se podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4, která odpovídá 
dosud nevyčleněným ročním splátkám, 
přidělí na žádost dotčených členských států 
na vnitřní programy přeshraniční 
spolupráce podle odst. 1 písm. a), jichž se 
dotčené členské státy účastní.

V tomto případě se podpora z EFRR 
uvedená v odstavci 4, která odpovídá 
dosud nevyčleněným ročním splátkám či 
ročním splátkám zcela nebo částečně 
vyčleněným a zrušeným v rámci stejného 
rozpočtového roku, které dosud nebyly 
přerozděleny do jiného programu stejné 
kategorie programů vnější pomoci, přidělí 
na žádost dotčených členských států na 
vnitřní programy přeshraniční spolupráce 
podle odst. 1 písm. a), jichž se dotčené 
členské státy účastní.

8a. Komise předloží výboru ustavenému 
podle článku 143 nařízení (EU) č. .../2013 
[nařízení o společných ustanoveních] 
roční shrnutí finančního plnění programů 
přeshraniční spolupráce a spolupráce 
přímořských oblastí podle evropského 
nástroje sousedství a programů 
přeshraniční spolupráce podle NPP, na 
něž EFRR přispívá v souladu s tímto 
článkem.
__________
1 Rozpočtové částky budou vloženy po 
dosažení dohody o víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020 a o článku 84 
nařízení o společných ustanoveních.
2 3 4 5 Částky závisí na celkových zdrojích 
dostupných pro politiku soudržnosti 
na období let 2014 až 2020

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 Článek 13

Zprávy o provádění Zprávy o provádění
1. Řídící orgán podá Komisi do 30. dubna
2016 a vždy do 30. dubna každého 
následujícího roku až do roku 2022 včetně 
výroční zprávu v souladu s čl. 44 odst. 1 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Zpráva 
předložená v roce 2016 bude zahrnovat 
finanční roky 2014 a 2015 a také období 
mezi počátečním datem způsobilosti 
výdajů a 31. prosincem 2013.

1. Řídící orgán podá Komisi do 31. května
2016 a vždy do 31. května každého 
následujícího roku až do roku 2022 včetně 
výroční zprávu v souladu s čl. 44 odst. 1 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních]. Zpráva 
předložená v roce 2016 bude zahrnovat 
finanční roky 2014 a 2015 a také období 
mezi počátečním datem způsobilosti 
výdajů a 31. prosincem 20131.

1a. U zpráv, které se předloží v letech 
2017 a 2019, je lhůtou uvedenou 
v odstavci 1 30. červen.

2. Výroční prováděcí zprávy uvádějí 
informace o:

2. Výroční prováděcí zprávy uvádějí 
informace o:

a) uskutečňování programu spolupráce v 
souladu s čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

a) uskutečňování programu spolupráce v 
souladu s čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních];

b) pokroku při přípravě a uskutečňování 
hlavních projektů a společných akčních 
plánů.

b) případně o pokroku při přípravě a 
uskutečňování hlavních projektů a 
společných akčních plánů.

3. Výroční zprávy o provádění předložené 
v roce 2017 a 2019 uvedou a vyhodnotí 
informace požadované podle čl. 44 odst. 3 
a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] a informace 
stanovené v odstavci 2 a také:

3. Výroční zprávy o provádění předložené 
v roce 2017 a 2019 uvedou a vyhodnotí 
informace požadované podle čl. 44 odst. 3 
a 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] a informace 
stanovené v odstavci 2 spolu 
s informacemi o prvcích uvedených níže v 
písmenech c), f) a h) a v závislosti na 
obsahu a cílech programů spolupráce 
mohou tyto zprávy obsahovat rovněž 
informace o ostatních níže uvedených 
prvcích:
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a) pokrok při uskutečňování integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst, a místní rozvoj 
se zapojením místních komunit v rámci 
programu spolupráce;

a) pokrok při uskutečňování integrovaného 
přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
udržitelného rozvoje měst, a místní rozvoj 
se zapojením místních komunit v rámci 
programu spolupráce;

b) pokrok při provádění opatření na 
zvýšení kapacity orgánů a příjemců 
spravovat a využívat EFRR;

b) pokrok při provádění opatření na 
zvýšení kapacity orgánů a příjemců 
spravovat a využívat EFRR;

ba) případně přínos k makroregionálním 
strategiím a strategiím pro přímořské 
oblasti;

c) pokrok při plnění hodnotícího plánu a 
následné kroky vzhledem ke zjištěním 
hodnocení;

c) pokrok při plnění hodnotícího plánu a 
následné kroky vzhledem ke zjištěním 
hodnocení;

d) konkrétní opatření přijatá v zájmu 
podpory rovného zacházení s ženami a 
muži a předcházení diskriminaci, včetně
přístupu osob s postižením, a ustanovení 
prováděná s cílem zajistit zahrnutí 
genderové perspektivy do operačního 
programu a operací;

d) konkrétní opatření přijatá v zájmu 
podpory rovného zacházení s ženami a 
muži a prosazování zákazu diskriminace, 
zejména přístupu osob s postižením, a 
ustanovení prováděná s cílem zajistit 
zahrnutí genderové perspektivy do 
operačního programu a operací;

e) opatření přijatá v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje;

e) opatření přijatá v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje;

f) výsledky informačních a propagačních 
opatření prováděných v rámci komunikační 
strategie;

f) výsledky informačních a propagačních 
opatření prováděných v rámci komunikační 
strategie;

g) případně pokrok při provádění opatření 
v oblasti sociálních inovací;

g) pokrok při provádění opatření v oblasti 
sociálních inovací;

h) zapojení partnerů do uskutečňování, 
monitorování a hodnocení programu 
spolupráce.

h) zapojení partnerů do uskutečňování, 
monitorování a hodnocení programu 
spolupráce.

4. Výroční a závěrečná zpráva se vypracuje 
podle vzorů, jež Komise přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 30 
odst. 2.

4. Výroční a závěrečná zpráva se vypracuje 
podle vzorů, jež Komise přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v článku 
143 nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].
______________
1 Závisí na sladění s výsledkem diskusí o 
článku 101 nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení se používají, je-li to 
potřeba, a v souladu s čl. 24 odst. 3 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]. Jejich základní 
hodnoty jsou stanoveny na nulu a vytyčí 
se kumulativní cíle na rok 2022.

1. Společné ukazatele výstupů stanovené 
v příloze tohoto nařízení, specifické 
ukazatele výsledků pro jednotlivé 
programy a případně specifické ukazatele 
výstupů pro jednotlivé programy se 
používají v souladu s čl. 24 odst. 3 a čl. 7 
odst. 2 písm. b) bodem ii) a bodem iv) 
tohoto nařízení.

U výstupních ukazatelů pro konkrétní 
program jsou výchozí hodnoty stanoveny 
na nulu a vytyčí se kumulativní cíle na rok 
2022.

2. U společných a specifických ukazatelů 
výstupů pro jednotlivé programy jsou 
výchozí hodnoty stanoveny na nulu. 
Kumulativní cílové hodnoty těchto 
ukazatelů se vytyčí na rok 2022.

U výsledkových ukazatelů pro konkrétní 
program se výchozí hodnoty stanoví 
s využitím nejnovějších dostupných údajů
a vytyčí se cíle na rok 2022, ale lze je
vyjádřit kvantitativně nebo kvalitativně.

3. U výsledkových ukazatelů pro konkrétní 
program týkajících se investičních priorit
se pro výchozí hodnoty použijí nejnovější 
dostupné údaje a vytyčí se cíle na rok 
2022. Cíle lze vyjádřit kvantitativně nebo 
kvalitativně.

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 29 za účelem změny seznamu 
společných ukazatelů výstupu v příloze 
k tomuto nařízení a za účelem úprav, 
pokud budou odůvodněné z hlediska 
zajištění účinného posouzení pokroku při
provádění programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výdaje v souvislosti s operacemi, které 
se týkají propagačních činností a budování 

3. Výdaje v souvislosti s technickou 
pomocí nebo operacemi, které se týkají 
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kapacit, mohou vzniknout mimo unijní část 
programové oblasti za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky v odst. 2 písm. a) a c).

propagačních činností a budování kapacit, 
mohou vzniknout mimo unijní část 
programové oblasti za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky v odst. 2 písm. a) a c).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán programu spolupráce 
vykonává funkce řídícího orgánu a 
certifikačního orgánu stanovené 
v článcích 114 a 115 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

1. Řídící orgán programu spolupráce 
vykonává funkce stanovené v článku 114
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních], aniž je dotčen 
odstavec 4 tohoto článku.

2. Řídící orgán po konzultaci s členskými 
státy a jakýmikoli třetími zeměmi, které se 
účastní programu spolupráce, zřídí 
společný sekretariát. 

2. Řídící orgán po konzultaci s členskými 
státy a jakýmikoli třetími zeměmi, které se 
účastní programu spolupráce, zřídí 
společný sekretariát. 

Společný sekretariát pomáhá řídícímu 
orgánu a monitorovacímu výboru při 
výkonu jejich příslušných funkcí. Společný 
sekretariát také poskytuje informace 
potenciálním příjemcům o možnostech 
financování v rámci programů spolupráce 
a pomáhá příjemcům s uskutečňováním 
operací.

Společný sekretariát pomáhá řídícímu 
orgánu a monitorovacímu výboru při 
výkonu jejich příslušných funkcí. Společný 
sekretariát také poskytuje informace 
potenciálním příjemcům o možnostech 
financování v rámci programů spolupráce 
a pomáhá příjemcům s uskutečňováním 
operací.

3. Ověření podle čl. 114 odst. 4 písm. a) 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] provádí řídící 
orgán pro celou programovou oblast, je-li 
řídícím orgánem ESÚS.

3. Je-li řídícím orgánem ESÚS, ověření 
podle čl. 114 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] provádí nebo za jeho 
provedení odpovídá řídící orgán, a to 
alespoň u členských států a třetích zemí, 
z nichž pocházejí členové zúčastnění v 
ESÚS.

4. Nemůže-li řídící orgán provádět ověření 
podle čl. 114 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 
č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] v celé programové oblasti, 

4. Neprovádí-li řídící orgán ověření podle 
čl. 114 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] v celé programové oblasti 
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určí každý členský stát nebo třetí země 
orgán či osobu povinnou provádět tato 
ověření v souvislosti s příjemci na svém 
území (dále jen „kontrolor (kontroloři)“).

nebo nejsou-li ověření u členských států a 
třetích zemí, z nichž pocházejí členové 
zúčastnění v ESÚS, prováděna řídícím 
orgánem nebo v jeho odpovědnosti v 
souladu s odstavcem 3, určí každý členský 
stát nebo třetí země, jež přijala nabídku 
k účasti v programu spolupráce, orgán či 
osobu povinnou provádět tato ověření 
v souvislosti s příjemci na svém území 
(dále jen „kontrolor (kontroloři)“). V této 
souvislosti se řídící orgán přesvědčí, že 
výdaje každého příjemce, který se účastní 
operace, ověřil určený kontrolor. Každý 
členský stát zajistí, aby bylo možné ověřit 
výdaje do tří měsíců poté, co příjemce 
předloží příslušné dokumenty.

Uvedenými kontrolory jsou, je-li to možné, 
tytéž orgány povinné provádět tato ověření 
u operačních programů v rámci cíle 
Investice do růstu a pracovních míst nebo 
v případě třetích zemí srovnatelná ověření 
v rámci nástrojů vnější politiky Unie.

Uvedenými kontrolory mohou být tytéž 
orgány povinné provádět tato ověření u 
operačních programů v rámci cíle Investice 
do růstu a pracovních míst nebo v případě 
třetích zemí srovnatelná ověření v rámci 
nástrojů vnější politiky Unie.

Každý členský stát nebo třetí země jsou 
zodpovědné za ověření prováděná na jejich 
území.

Každý členský stát nebo třetí země, pokud 
přijala pozvání účastnit se programu 
spolupráce, jsou zodpovědné za ověření 
prováděná na jejich území.

Lze-li dodání spolufinancovaných 
produktů nebo služeb ověřit pouze 
v souvislosti s celou operací, provede 
ověření řídící orgán či kontrolor členského 
státu, kde se nachází hlavní příjemce.

Lze-li dodání spolufinancovaných 
produktů nebo služeb ověřit pouze 
v souvislosti s celou operací, provede 
ověření řídící orgán či kontrolor členského 
státu, kde se nachází hlavní příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 27 vypouští se
Zrušení závazků
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Odchylně od čl. 127 odst. 1 prvního 
pododstavce nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], ale 
aniž je dotčen čl. 127 odst. 4 uvedeného 
nařízení, Komise zruší každou část částky 
vypočtené v souladu s druhým 
pododstavcem uvedeného článku na 
program spolupráce, která nebyla použita 
na počáteční a roční předběžné nebo 
průběžné platby a roční zůstatek do 31. 
prosince třetího finančního roku 
následujícího po roce, kdy byl přijat 
rozpočtový závazek na daný program 
spolupráce, nebo pro niž nebyla zaslána 
žádost o platbu podle čl. 126 odst. 1 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].
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Pozměňovací návrh 120
Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 se 
Komisi svěřují na dobu neurčitou od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 4 a v čl. 
17 odst. 1 se Komisi svěřují na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 
odst. 1 kdykoli zrušit.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 
odst. 4 a v čl. 17 odst. 1 kdykoli zrušit.

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Není jím dotčena 
platnost aktů v přenesené pravomoci, které 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Není jím dotčena 
platnost aktů v přenesené pravomoci, které 
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jsou již platné. jsou již platné.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament ani Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament ani Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o 2 měsíce.
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