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Pozměňovací návrh 1
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5j) Za účelem zvýšení flexibility a snížení 
administrativní zátěže umožněním 
společného provádění by priority investic 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti, které odpovídají 
tématickým cílům, měly být sjednoceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jan Olbrycht
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrhy 36, 54, 55, 56, 57, 121

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní dodatečný příděl pro 
nejvzdálenější regiony se použije na 
kompenzaci dodatečných nákladů 
souvisejících se znevýhodněními
uvedenými v článku 349 Smlouvy 
a vynaložených v nejvzdálenějších 
regionech na podporu:

1. Zvláštní dodatečný příděl pro 
nejvzdálenější regiony nepodléhá 
ustanovením článku 4 a použije se
na kompenzaci dodatečných nákladů 
souvisejících s charakteristikami 
a omezeními uvedenými v článku 349 
Smlouvy o fungování Evropské unie
a vynaložených v nejvzdálenějších 
regionech na podporu:

a) tematických cílů stanovených v článku 9 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

a) tematických cílů stanovených v článku 9 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních];

b) služeb nákladní dopravy a na podporu 
zavádění dopravních služeb;

b) služeb nákladní dopravy a na podporu 
zavádění dopravních služeb;

c) činností souvisejících s omezeními při 
skladování, nadměrnou velikostí a údržbou 
výrobních nástrojů a nedostatkem lidského 

c) činností souvisejících s omezeními při 
skladování, nadměrnou velikostí a údržbou 
výrobních nástrojů a nedostatkem lidského 
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kapitálu na místním trhu práce. kapitálu na místním trhu práce.

Nejméně 50 % zvláštního dodatečného 
přídělu se přidělí na akce přispívající 
k diverzifikaci a modernizaci hospodářství 
nejvzdálenějších regionů, se zvláštním 
zaměřením na tematické cíle stanovené 
v čl. 9 bodech 1, 2 a 3 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].
2. Zvláštní dodatečný příděl lze rovněž 
použít na pomoc při financování operační 
pomoci a výdajů ke krytí závazků a smluv 
na veřejné služby v nejvzdálenějších 
regionech.

2. Zvláštní dodatečný příděl lze rovněž 
použít na pomoc při financování operační 
pomoci a výdajů ke krytí závazků a smluv 
na veřejné služby v nejvzdálenějších 
regionech.

3. Částka, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování, je úměrná dodatečným 
nákladům uvedeným v odstavci 1 
vynaloženým příjemcem pouze v případě 
operační pomoci a výdajů ke krytí závazků 
a smluv na veřejné služby, přičemž 
v případě výdajů na investice může 
zahrnovat veškeré způsobilé výdaje.

3. Částka, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování, je úměrná dodatečným 
nákladům uvedeným v odstavci 1 
vynaloženým příjemcem pouze v případě 
operační pomoci a výdajů ke krytí závazků 
a smluv na veřejné služby, přičemž 
v případě výdajů na investice může 
zahrnovat veškeré způsobilé výdaje. 

4. Financování podle tohoto článku se 
nepoužije k podpoře:

4. Financování podle tohoto článku se 
nepoužije k podpoře:

a) operací týkajících se produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy;

a) operací týkajících se produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

b) příspěvku na přepravu osob povoleného 
podle čl. 107 odst. 2 písm. a) Smlouvy;

b) příspěvku na přepravu osob povoleného 
podle čl. 107 odst. 2 písm. a) Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

c) osvobození od daně a od placení 
příspěvků na sociální zabezpečení.

c) osvobození od daně a od placení 
příspěvků na sociální zabezpečení.

4a. Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a), aa) 
a b) může EFRR podporovat produktivní 
investice v podnicích v nejvzdálenějších 
regionech, bez ohledu na jejich velikost.
4 b. Na část zvláštních prostředků z EFRR 
vyčleněných pro nevzdálenější region 
Mayotte se nevztahují ustanovení 
článku 4 tohoto nařízení a nejméně 50 % 
z této částky se přidělí na tematické cíle 
stanovené v čl. 9 odst. 1, 2, 3, 4 a 6 
nařízení (EU) č. [...]/2013 (nařízení 
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o společných ustanoveních).

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jan Olbrycht
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Příloha – Výzkum, inovace

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV
Výzkum, inovace

osoby Počet 
pracovníků/výzkumníků 
v oblasti výzkumu a vývoje 
pracujících v nově 
vybudovaných nebo 
vybavených 
infrastrukturách

podniky Počet podniků 
spolupracujících 
s podporovanými 
výzkumnými institucemi

ekvivalenty 
plného 
pracovního 
úvazku

Počet pracovních míst pro 
pracovníky/výzkumníky
v oblasti výzkumu a vývoje 
vytvořených v rámci
podporovaných subjektů

EUR Soukromé investice ve 
srovnatelné výši jako 
podpora z veřejných zdrojů 
na projekty v oblasti 
inovací nebo výzkumu 
a vývoje

podniky Počet podniků, které uvedly
na trh nové nebo významně 
vylepšené výrobky, a to 
díky podporovaným 
projektům v oblasti inovací 
nebo výzkumu a vývoje
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podniky Počet podniků, které uvedly 
na trh nové nebo 
významně vylepšené 
výrobky, a to díky 
podporovaným projektům
v oblasti inovací nebo 
výzkumu a vývoje

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV
Výzkum, inovace

vypouští se
vypouští se
ekvivalenty 
plného 
pracovního 
úvazku

Počet nových výzkumných 
pracovníků 
v podporovaných 
subjektech

ekvivalenty 
plného 
pracovního 
úvazku

Počet výzkumných 
pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných 
výzkumných 
infrastrukturách

podniky Počet podniků 
spolupracujících 
s výzkumnými institucemi

EUR Soukromé investice ve 
srovnatelné výši jako 
podpora z veřejných zdrojů 
na projekty v oblasti 
inovací nebo výzkumu 
a vývoje

podniky Počet podniků, které 
dostávají podporu pro 
účely uvádění nových 
výrobků na trh

podniky Počet podniků, které 
dostávají podporu pro 
účely zavádění výrobků 
nových pro podnik

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Jan Olbrycht
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha – Energetika a změna klimatu

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV

Energetika a změna klimatu
Energie z obnovitelných zdrojů MW Zvýšení kapacity pro 

výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost domácnosti Počet domácností s lepší 
klasifikací spotřeby energie

kWh/rok Snížení primární spotřeby 
energie ve veřejných 
budovách

uživatelé Zvýšení počtu uživatelů 
připojených k inteligentním 
sítím

Snížení emisí skleníkových plynů ekvivalent 
tun CO2

Odhadované snížení 
produkce skleníkových 
plynů vyjádřené jako 
ekvivalent produkce CO2

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV

Energetika a změna klimatu
Energie z obnovitelných zdrojů MW Zvýšení kapacity pro 

výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost domácnosti Počet domácností s lepší 
klasifikací spotřeby energie

kWh/rok Snížení roční spotřeby 
primární energie ve 
veřejných budovách

uživatelé Zvýšení počtu uživatelů 
připojených k inteligentním 
sítím

Snížení emisí skleníkových plynů ekvivalent Odhadované roční snížení 
produkce skleníkových 
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tun CO2 plynů 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jan Olbrycht
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha – Sociální infrastruktura

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV
Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání osoby Kapacita služeb
podporovaných zařízení 
péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení

Zdraví osoby Kapacita podporovaných
zdravotnických služeb

Bydlení domácnosti Počet domácností majících 
užitek ze zlepšených 
podmínek k bydlení

Kulturní dědictví návštěvy Počet návštěv 
v podporovaných 
kulturních památkách

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV

Sociální infrastruktura
Péče o děti a vzdělávání osoby Kapacita podporovaných 

zařízení pro péči o děti 
nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví osoby Počet osob majících 
přístup k modernizovaným 
zdravotnickým službám

vypouští se
vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jan Olbrycht
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha – Rozvoj měst

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV
Rozvoj měst

osoby Počet osob žijících 
v oblastech 
s integrovanými strategiemi 
rozvoje měst m2

m2 Nové prostory pod širým 
nebem v městských 
oblastech

m2 Nové veřejné nebo 
obchodní budovy 
v městských oblastech

m2 Nové obytné prostory 
v městských oblastech

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV

Specifické ukazatele rozvoje měst
osoby Počet osob žijících 

v oblastech 
s integrovanými strategiemi 
rozvoje měst m2

m2 Prostory pod širým nebem 
vytvořené nebo 
rekultivované v městských 
oblastech

m2 Veřejné nebo komerční 
budovy vybudované nebo 
zrenovované v městských 
oblastech

obytné 
jednotky

Renovované obytné 
prostory v městských 
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oblastech

Or. en


