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Pozměňovací návrh 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že za 
účelem posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti se Unie zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů a zvláštní pozornost je věnována 
zejména venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami a 
regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, mimo jiné 
nejvzdálenějším regionům, nejsevernějším 
regionům s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovním, přeshraničním a 
horským regionům. Článek 175 Smlouvy 
požaduje, aby Unie podporovala 
dosahování těchto cílů činností, kterou 
provádí prostřednictvím orientační sekce 
Evropského zemědělského orientačního a 
záručního fondu, Evropského sociálního 
fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropské investiční banky a jiných 
nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. [...]/2012 o finančních 
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pravidlech pro roční rozpočet Evropské 
unie jsou stanoveny obecné zásady 
týkající se plnění ročního rozpočtu 
Evropské unie. Je proto nezbytné zajistit 
soulad daného nařízení s ustanoveními, 
jež upravují toto nařízení.
___________
1 Úř. věst. L ...

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, by se Unie a 
členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie 
a snižování regionálních rozdílů.

(2) V souladu se závěry Evropské rady ze 
dne 17. června 2010, jimiž byla přijata 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, by se Unie a 
členské státy měly snažit o provádění 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a současně 
přispívat k harmonickému rozvoji Unie 
a snižování regionálních rozdílů. Politika 
soudržnosti má zásadní význam pro 
realizaci cílů strategie EU 2020 a dobře 
fungující a samostatná politika 
soudržnosti je nezbytným předpokladem 
úspěšného provádění této strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních opatření a dodatečného 
financování, aby se vyrovnala jejich 
znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy.

(5) Nejvzdálenější regiony by měly 
využívat zvláštních účinných opatření a 
dostatečného dodatečného financování, aby 
byly zohledněny odlehlost, ostrovní 
povaha a sociální a hospodářské 
strukturální okolnosti a aby se vyrovnala 
jejich znevýhodnění, která jsou důsledkem 
faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy: hospodářskými 
a sociálními partnery; subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
včetně partnerů v oblasti životního 
prostředí, nevládními organizacemi a 
subjekty zodpovědnými za prosazování 
rovnosti a nediskriminace. Účelem tohoto 
partnerství je respektovat zásadu
víceúrovňové správy, zajistit vlastnictví 
plánovaných zásahů pro zúčastněné strany 
a navázat na zkušenosti a know-how 
příslušných zúčastněných stran. Komise by 
měla být zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které stanoví kodex 
chování, aby zajistila, že partneři se 
zúčastní přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení smluv o partnerství a 
programů konzistentním způsobem.

(9) V souvislosti s dohodou o partnerství a 
s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci se zástupci příslušných 
regionálních, místních, městských a jiných 
orgánů veřejné správy: hospodářskými 
a sociálními partnery; dalšími subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
včetně partnerů v oblasti životního 
prostředí, nevládními organizacemi a 
subjekty zodpovědnými za prosazování 
rovnosti a nediskriminace, případně i se 
„zastřešujícími organizacemi“ těchto 
subjektů, orgánů a organizací. Účelem 
tohoto partnerství je respektovat nejen 
zásady víceúrovňové správy, ale také 
zásady subsidiarity a proporcionality a 
zvláštnosti jednotlivých právních a 
institucionálních rámců členských států, 
a rovněž zajistit vlastnictví plánovaných 
zásahů pro zúčastněné strany a navázat na 
zkušenosti a know-how příslušných 
zúčastněných stran. Členské státy by měly 
určit nejreprezentativnější vhodné 
partnery, mezi nimiž by měly být instituce, 
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organizace a skupiny, které mohou mít 
vliv na přípravu a provádění programů 
nebo být přípravou a prováděním 
programů ovlivněny. V této souvislosti 
mohou případně členské státy rovněž 
označit za vhodné partnery „zastřešující 
organizace“, jež představují sdružení, 
federace nebo konfederace příslušných 
místních, regionálních a městských 
orgánů či jiných subjektů v souladu s 
použitelnými vnitrostátními právními 
předpisy a postupy. Komisi je svěřena 
pravomoc přijmout akt v přenesené 
pravomoci, který stanoví kodex chování, s 
cílem usnadnit členským státům 
provádění partnerství, pokud jde o 
zajištění zapojení příslušných partnerů do 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení dohod o partnerství a programů 
konzistentním způsobem. Přijaté akty 
v přenesené pravomoci by za žádných 
okolností neměly mít zpětný účinek nebo 
sloužit jako základ pro vytváření 
nesrovnalostí vedoucích k finančním 
opravám, a neměly by být v tomto smyslu 
žádným způsobem vykládány. Přijatý akt v 
přenesené pravomoci by neměl vstoupit v 
platnost dříve než v den svého přijetí po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Prostřednictvím přijatého aktu v 
přenesené pravomoci by členské státy 
měly mít možnost vymezit ty nejvhodnější 
způsoby provádění partnerství v souladu s 
jejich právními a institucionálními rámci, 
jakož i s jejich pravomocemi na 
vnitrostátní a regionální úrovni, tak aby 
bylo dosaženo jeho cílů stanovených tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů SSR usilovat o odstranění nerovností 
a podporu rovnosti žen a mužů, jakož i 
bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

(11) V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
evropských strukturálních a investičních 
fondů usilovat o odstranění nerovností a 
zajištění rovnosti žen a mužů
prostřednictvím systematického 
uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů 
v procesu programování a provádění a 
prostřednictvím zvláštních opatření 
v souladu se strategií EU pro rovnost žen 
a mužů. V průběhu tohoto provádění by se 
Unie měla rovněž zaměřit na boj proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, jak je 
uvedeno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii, článku 10 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a článku 21 Listiny 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí vyčlenit 
nejméně 20 % rozpočtu Unie na cíle 
v oblasti změny klimatu by členské státy 
měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 

(12) Cíle evropských strukturálních a 
investičních fondů by měly být prováděny 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie zachovávat 
a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho 
kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 
191 odst. 1 Smlouvy, při zohlednění 
zásady „platí znečišťovatel“. V souladu 
s ambicí vyčlenit nejméně 20 % rozpočtu 
Unie na cíle v oblasti změny klimatu by 
členské státy měly za tímto účelem 
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přijaté Komisí v prováděcím aktu. poskytovat informace o podpoře plnění 
těchto cílů s použitím metodologie
založené na kategoriích zásahů či 
opatření, kterou přijala Komise
v prováděcím aktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly fondy 
SSR svou podporu zaměřit na omezený 
počet společných tematických cílů. 
Konkrétní působnost každého fondu SSR
by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 
vymezené v tomto nařízení.

(13) Za účelem dosažení záměrů a cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění by měly 
evropské strukturální a investiční fondy 
svou podporu zaměřit na omezený počet 
společných tematických cílů s dostatečně 
flexibilními možnostmi jejich 
přizpůsobení konkrétním potřebám 
regionů a přiměřeného reagování na tyto 
potřeby. Konkrétní působnost každého 
evropského strukturálního a investičního 
fondu by se měla stanovit ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a může být 
omezena jen na některé tematické cíle 
vymezené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu co největšího přínosu fondů 
SSR a jasného strategického zaměření

(14) V zájmu co největšího přínosu 
evropských strukturálních a investičních 
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procesu programování na úrovni členských 
států a regionů by měl být zaveden 
společný strategický rámec. Společný 
strategický rámec by měl zjednodušit 
odvětvovou a územní koordinaci zásahů 
Unie prostřednictvím fondů SSR a 
ostatních příslušných politik a nástrojů 
Unie.

fondů a stanovení základních zásad pro 
usnadnění procesu programování na 
úrovni členských států a regionů by měl 
být zaveden společný strategický rámec. 
Společný strategický rámec by měl 
zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních
fondů a ostatních příslušných politik a 
nástrojů Unie v zájmu dosažení záměrů 
stanovených ve Smlouvě a cílů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění s přihlédnutím ke 
klíčovým územním problémům. V příloze 
k tomuto nařízení by měl být uveden 
společný strategický rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společný strategický rámec by proto 
měl stanovit prostředky k dosažení 
soudržnosti a souladu s hospodářskými 
politikami členských států a Unie, 
mechanismy koordinace fondů SSR mezi 
sebou navzájem a s dalšími příslušnými 
politikami a nástroji Unie, horizontální 
principy a průřezové cíle politik, 
ustanovení řešící územní problémy, 
orientační kroky v vysokým přínosem pro 
Evropu a odpovídající zásady jejich 
provádění a priority spolupráce.

(15) Společný strategický rámec by proto 
měl stanovit mechanismy, jak evropské 
strukturální a investiční fondy přispějí 
k záměrům a cílům strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, prostředky pro řešení klíčových 
územních problémů, opatření na podporu 
integrovaného využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů […], 
horizontální zásady a průřezové cíle 
politik, prostředky koordinace s dalšími 
příslušnými politikami Unie a činnostmi 
spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy a regiony stále více 
čelí výzvám, které se týkají dopadu 
globalizace, environmentálních a 
energetických problémů, stárnutí 
obyvatelstva a demografických změn, 
požadavků na technologickou 
transformaci a inovace a sociální 
nerovnosti. Vzhledem ke komplexní 
povaze a provázanosti těchto výzev by 
řešení podporovaná evropskými 
strukturálními a investičními fondy měla 
být integrovaná, víceodvětvová a 
mnohorozměrná. V této souvislosti a 
v zájmu zvýšení účinnosti a účelnosti 
politik by mělo být možné kombinovat 
fondy ESI s integrovanými balíky, které 
jsou uzpůsobené na míru územním 
specifických potřebám.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Kombinace klesajícího počtu 
pracujících a rostoucího podílu důchodců 
v celkovém obyvatelstvu, jakož i problémy 
spojené s rozptýlením obyvatelstva budou 
nadále vyvíjet tlak, mimo jiné na 
vzdělávací a sociální podpůrné struktury 
členských států, a tím na hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie. Přizpůsobení 
se těmto demografickým změnám 
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představuje jednu z hlavních výzev, jimž 
členské státy a regiony budou čelit 
v nadcházejících letech, a jako takovým by 
měla být věnována zvlášť velká pozornost 
v regionech, jež jsou demografickou 
změnou nejvíce postiženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery a v dialogu s Komisí měl 
vypracovat smlouvu o partnerství. tato 
smlouva o partnerství by měla převést 
prvky stanovené ve společném 
strategickém rámci do vnitrostátního 
kontextu a stanovit pevné závazky pro 
dosažení cílů Unie prostřednictvím 
programování fondů SSR.

(16) Na základě společného strategického 
rámce by každý členský stát ve spolupráci 
se svými partnery, jak je uvedeno v článku 
5 tohoto nařízení, a v dialogu s Komisí 
měl vypracovat dohodu o partnerství. Tato 
dohoda o partnerství by měla převést 
prvky stanovené ve společném 
strategickém rámci do vnitrostátního 
kontextu a stanovit pevné závazky pro 
dosažení cílů Unie prostřednictvím 
programování evropských strukturálních a 
investičních fondů. Dohoda o partnerství 
by měla stanovit opatření na zajištění 
souladu se strategií Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
také se zvláštním posláním stanoveným 
pro jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli 
vycházejícími ze Smlouvy, opatření na 
zajištění účinného provádění a opatření 
na zajištění zásady partnerství a 
integrovaného přístupu k územnímu 
rozvoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny 
předběžné podmínky, aby se zajistilo, že 
budou existovat nezbytné rámcové 
podmínky pro účinné využívání podpory 
Unie. Splnění těchto předběžných 
podmínek by měla hodnotit Komise v 
rámci svého posouzení smlouvy
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu.

(17) Členské státy by měly soustředit 
podporu, aby zásadním způsobem přispěla 
k dosažení cílů Unie, a to v souladu se 
svými celostátními a regionálními 
potřebami pro udržitelný rozvoj. Měly by 
být vymezeny předběžné podmínky, aby se 
zajistilo, že budou existovat nezbytné 
rámcové podmínky pro účinné využívání 
podpory Unie. Předběžná podmínka se 
používá pouze tehdy, má-li přímou vazbu 
a dopad na efektivní provádění 
evropských strukturálních a investičních 
fondů. Informace o splnění těchto 
předběžných podmínek poskytnuté 
členskými státy by Komise měla hodnotit
v rámci svého posouzení dohody
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu v souladu se 
zvláštními pravidly pro daný fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. Na rok 2019 

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby se 
umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených pro 
každý program v průběhu programového 
období. Komise by měla v letech 2017 
a 2019 provést přezkum výkonnosti ve 
spolupráci s členskými státy. V případech, 
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by měla být naplánována a přidělena 
výkonnostní rezerva, pokud bylo dosaženo 
milníků stanovených ve výkonnostním 
rámci. Pokud jde o programy Evropské 
územní spolupráce, pro ně by žádná 
výkonnostní rezerva existovat neměla, 
jelikož jsou velmi různorodé a mají 
nadnárodní charakter. V případech, kdy 
zásadním způsobem nejsou plněny 
milníky a cíle, by Komise měla mít 
možnost pozastavit platby programu nebo 
uplatnit na konci programového období 
finanční opravy, aby zajistila, že se 
prostředky z rozpočtu Unie neplýtvá nebo 
že nejsou využívány neúčinným způsobem.

kdy je v důsledku přezkumu výkonnosti 
prokázáno, že u určité priority nebylo 
dosaženo milníků stanovených ve 
výkonnostním rámci, měla by Komise 
vyzvat členské státy, aby navrhly změny 
příslušného programu, a pokud členské 
státy na tuto výzvu uspokojivě nereagují 
do tří měsíců, měla by mít Komise 
možnost pozastavit zcela nebo zčásti 
průběžné platby na prioritu programu, 
aby zajistila, že se prostředky z rozpočtu 
Unie neplýtvá nebo že nejsou využívány 
neúčinným způsobem. Pozastavení by 
mělo být zrušeno, jakmile členský stát 
přijme nezbytná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V souladu se závěry ze zasedání 
Evropské rady konaného ve dnech 28. a 
29. června 2012 by veřejné výdaje 
členských států určené pro 
spolufinancování programů 
financovaných evropskými strukturálními 
a investičními fondy neměly být 
započítávány do výpočtu schodku 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě o 
partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 
makroekonomické nerovnováhy a 
sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná 
opatření v souvislosti se správou 
ekonomických záležitostí, měla by mít 
Komise právo pozastavit všechny platby a 
závazky nebo jejich část. Rozhodnutí o 
pozastavení by mělo být přiměřené a 
účinné, s přihlédnutím k dopadu 
jednotlivých programů na řešení 
hospodářské a sociální situace dotčeného 
členského státu a k předchozím změnám 
smlouvy o partnerství. Při rozhodování o 
pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména 
s přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby evropské 
strukturální a investiční fondy v případě 
nutnosti mohly být přesměrovány tak, aby 
mohly řešit problémy, kterým konkrétní 
země čelí. Ustanovení o podmínkách 
vycházející z Paktu o stabilitě a růstu by 
se na Fond soudržnosti měla vztahovat 
v souvislosti s plněním podmínek správy 
ekonomických záležitostí. Tento proces 
musí být postupný a začít změnami v 
dohodě o partnerství a změnami 
programů, aby podpořil doporučení Rady 
pro řešení makroekonomické 
nerovnováhy a sociálních a 
ekonomických problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se posílilo zaměření na 
dosahování cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, měly by být vymezeny společné 
prvky pro všechny programy. Aby se 
zajistil soulad ustanovení ohledně 
programování pro fondy SSR, měly by být 
sladěny postupy pro přijímání a změny 
programů. Programování by mělo zajistit 
soulad se společným strategickým rámcem 
a smlouvou o partnerství, koordinaci fondů 
SSR mezi sebou a koordinaci s dalšími 
stávajícími finančními nástroji a 
Evropskou investiční bankou.

(20) Evropské strukturální a investiční 
fondy by měly být prováděny 
prostřednictvím programů vztahujících se 
na programové období v souladu s 
dohodou o partnerství. Programy by měly 
být vypracovávány členskými státy 
transparentním způsobem v souladu s 
institucionálním a právním rámcem 
každého členského státu. Členské státy a 
Komise by měly spolupracovat na zajištění 
koordinace a souladu ustanovení ohledně 
programování pro evropské strukturální a 
investiční fondy. Vzhledem k tomu, že 
obsah programů úzce souvisí s obsahem 
dohody o partnerství, měly by být tyto 
programy předkládány nejpozději do tří 
měsíců po předložení dohody o 
partnerství. Pro předkládání programů 
evropské územní spolupráce by měla být 
stanovena delší lhůta v zájmu zohlednění 
jejich nadnárodní povahy. Rozlišovat by 
se mělo zvláště mezi hlavními prvky 
dohody o partnerství, programy, jež by 
měly podléhat rozhodnutí Komise, a 
dalšími prvky, na něž se nevztahuje 
rozhodnutí Komise a které mohou být 
změněny v rámci odpovědnosti členského 
státu. Programování by mělo zajistit soulad 
se společným strategickým rámcem 
a dohodou o partnerství a koordinaci mezi 
evropskými strukturálními a investičními 
fondy a dalšími stávajícími finančními 
nástroji a případným příspěvkem Evropské 
investiční banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)



PE514.636v02-00 16/74 AM\941563CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S cílem optimalizovat přidanou 
hodnotu investic, které jsou zcela či 
částečně financovány ze souhrnného 
rozpočtu Unie pro oblast výzkumu 
a inovací, se bude usilovat o součinnost 
zejména mezi fungováním evropských 
strukturálních a investičních fondů 
a Horizontu 2020, přičemž budou 
respektovány jejich odlišné cíle. Klíčovými 
mechanismy pro dosažení této součinnosti 
bude uznávání paušálních uznatelných 
nákladů z programu Horizont 2020 pro 
podobné operace a příjemce a možnost 
kombinovat financování z různých 
nástrojů Unie, včetně evropských 
strukturálních a investičních fondů a 
programu Horizont 2020, v rámci téže 
operace, aniž by docházelo ke dvojímu 
financování. Pro posílení výzkumných a 
inovačních kapacit vnitrostátních a 
regionálních aktérů a pro dosažení cíle 
spočívajícího ve vybudování „cesty ke 
špičkovému výzkumu“ v méně 
rozvinutých regionech je třeba rozvíjet 
úzkou součinnost mezi evropskými 
strukturálními a investičními fondy a 
programem Horizont 2020 ve všech 
příslušných programových prioritách.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 

(21) Územní soudržnost je podle Smlouvy 
dalším cílem hospodářské a sociální 
soudržnosti a je nezbytné zabývat se 
úlohou měst, funkčních zeměpisných 
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oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba posílit 
a usnadnit iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních komunit tím, že se 
stanoví společná pravidla a důkladná 
koordinace pro všechny fondy SSR. 
Odpovědnost za provádění strategií 
místního rozvoje by měly mít místní akční 
skupiny zastupující zájmy komunity, což 
by měla být hlavní zásada.

oblastí a dílčích regionálních oblastí, jež 
čelí zvláštním zeměpisným nebo 
demografickým problémům. Za tímto 
účelem a za účelem lepší mobilizace 
potenciálu na místní úrovni je třeba posílit 
a usnadnit iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních komunit tím, že se 
stanoví společná pravidla a důkladná 
koordinace pro všechny evropské 
strukturální a investiční fondy. Místní 
rozvoj se zapojením místních komunit by 
měl zohlednit místní potřeby a potenciál a 
rovněž relevantní sociokulturní 
charakteristiky. Odpovědnost za provádění 
strategií místního rozvoje by měly mít 
místní akční skupiny zastupující zájmy 
komunity, což by měla být hlavní zásada.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V rámci příslušných programů by 
měla být v souladu se zvláštními pravidly 
pro fondy stanovena podrobná ujednání 
týkající se určení oblasti a obyvatelstva, 
na něž se uplatní tyto strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání fondů SSR
a mají schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky a protože revolvingové 
formy financování činí tuto podporu 
udržitelnější po delší dobu.

(22) Finanční nástroje jsou stále důležitější, 
protože znásobují využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů a mají 
schopnost kombinovat různé formy 
veřejných a soukromých zdrojů na podporu 
cílů veřejné politiky, zajistit revolvingový 
tok finančních prostředků pro strategické 
investice, podporovat dlouhodobé a 
udržitelné investice a zvyšovat potenciál 
růstu Unie. Zachováno musí být vždy jako 
možnost také poskytování grantů, přičemž 
rozhodnutí o tom, jaká kombinace je 
s ohledem na regionální potřeby 
nejvhodnější, musí být odpovědností 
subjektů působících v daném místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Finanční nástroje podporované z 
fondů SSR by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu rentabilním 
způsobem v souladu s cíli programů a 
neměly by vytlačovat soukromé 
financování. Rozhodnutí o financování 
podpůrných opatření prostřednictvím 
finančních nástrojů by se proto měla 
přijímat na základě předběžné analýzy.

(23) Finanční nástroje podporované 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů by se měly používat k řešení 
zvláštních potřeb trhu a zejména pro 
řešení selhání trhu či nepříznivých situací 
pro investování rentabilním způsobem v 
souladu s cíli programů a neměly by 
vytlačovat soukromé financování. 
Rozhodnutí o financování podpůrných 
opatření prostřednictvím finančních 
nástrojů by se proto měla přijímat na 
základě předběžného posouzení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Finanční nástroje by se měly 
koncipovat a využívat tak, aby 
podporovaly podstatnou účast investorů a 
finančních institucí ze soukromého sektoru 
na základě vhodného rozložení rizik. Aby 
byly dostatečně přitažlivé pro soukromý 
sektor, musí se finanční nástroje 
koncipovat a využívat pružně. Řídící 
orgány by proto měly rozhodovat o 
nejvhodnějších formách uplatňování 
finančních nástrojů umožňujících řešit 
zvláštní potřeby cílových regionů v
souladu s cíli příslušného programu.

(24) Finanční nástroje by se měly 
koncipovat a využívat tak, aby 
podporovaly podstatnou účast investorů a 
finančních institucí ze soukromého sektoru 
na základě vhodného rozložení rizik. Aby 
byly dostatečně přitažlivé pro soukromý 
sektor, musí být finanční nástroje 
jednoduché, katalytické a revolvingové a 
musí se koncipovat a využívat pružně. 
Řídící orgány by proto měly rozhodovat o 
nejvhodnějších formách uplatňování 
finančních nástrojů umožňujících řešit 
zvláštní potřeby cílových regionů v 
souladu s cíli příslušného programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Aby se zohlednila vratná povaha 
podpory poskytnuté prostřednictvím 
finančních nástrojů a v zájmu souladu 
s tržními postupy může podpora 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů poskytovaná konečným příjemcům 
v podobě kapitálových či 
kvazikapitálových investic, půjček, záruk 
nebo jiných nástrojů pro sdílení rizik 
pokrývat veškeré investice uskutečněné 
konečnými příjemci, bez rozlišování 
nákladů spojených s DPH. Způsob 
zohledňování DPH na úrovni konečného 
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příjemce bude pro účely určení 
způsobilosti výdaje spojeného s grantem 
relevantní pouze v případech, kdy jsou 
finanční nástroje kombinované s granty.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly monitorovat 
programy s cílem přezkoumat jejich 
provádění a pokrok směrem k dosažení cílů 
programu. Za tímto účelem by měly být 
zřízeny monitorovací výbory a jejich 
složení a funkce by měly být vymezeny pro 
fondy SSR. Mohl by být zřízen společný 
monitorovací výbor, aby se zjednodušila 
koordinace mezi jednotlivými fondy SSR. 
Za účelem zajištění účinnosti by měly mít 
monitorovací výbory možnost poskytovat 
řídícím orgánům doporučení ohledně 
provádění programu a měly by monitorovat 
opatření přijatá na základě jejich 
doporučení.

(28) Členské státy by měly monitorovat 
programy s cílem přezkoumat jejich 
provádění a pokrok směrem k dosažení cílů 
programu. Za tímto účelem by měly být 
zřízeny monitorovací výbory a jejich 
složení a funkce by měly být vymezeny pro 
evropské strukturální a investiční fondy. 
Mohl by být zřízen společný monitorovací 
výbor, aby se zjednodušila koordinace 
mezi jednotlivými evropskými 
strukturálními a investičními fondy. Za 
účelem zajištění účinnosti by měly mít 
monitorovací výbory možnost poskytovat 
řídícím orgánům doporučení ohledně 
provádění programu a způsobů snižování 
administrativní zátěže pro příjemce a měly 
by monitorovat opatření přijatá na základě 
jejich doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohla Komise monitorovat 
pokrok směrem k dosažení cílů Unie, měly 
by členské státy předkládat zprávy o 
pokroku při provádění svých smluv
o partnerství. Na základě těchto zpráv by 
Komise měla připravit strategickou zprávu 
o pokroku v letech 2017 a 2019.

(31) Aby mohla Komise monitorovat 
pokrok směrem k dosažení cílů Unie, 
pokud jde o inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a snižování 
nerovností, měly by členské státy 
předkládat zprávy o pokroku při provádění 
svých dohod o partnerství. Na základě 
těchto zpráv by Komise měla připravit 
strategickou zprávu o pokroku v letech 
2017 a 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z fondů SSR, aby se 
zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, a 
případně v souvislosti s HDP a
nezaměstnaností. Měly by být stanoveny 
oblasti odpovědnosti členských států a 
Komise v tomto ohledu.

(32) Je třeba posuzovat účinnost, efektivitu 
a dopad pomoci z evropských 
strukturálních a investičních fondů, aby 
se zlepšila kvalita provádění a koncipování 
programů a určit dopad programů, pokud 
jde o záměry strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, a 
případně v souvislosti s HDP, 
regionálními a místními potřebami, cíli 
v oblasti klimatu, nezaměstnaností a 
zohledňováním rovnosti žen a mužů. Měly 
by být stanoveny oblasti odpovědnosti 
členských států a Komise v tomto ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Orgán odpovědný za přípravu 
programu by měl vypracovat plán 
hodnocení. V průběhu programového 
období by měly řídící orgány provádět
hodnocení, jejichž účelem bude posoudit 
účinnost a dopad programu. Monitorovací 
výbor a Komise by měly být informovány 
o výsledcích tohoto hodnocení, aby se 
usnadnila strategická rozhodnutí.

(34) Orgán odpovědný za přípravu 
programu by měl vypracovat plán 
hodnocení. V průběhu programového
období by měly řídící orgány zajistit, aby 
byla prováděna hodnocení, jejichž účelem 
bude posoudit účinnost a dopad programu. 
Monitorovací výbor a Komise by měly být 
informovány o výsledcích tohoto 
hodnocení, aby se usnadnila strategická 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Měla by se provádět následná 
hodnocení za účelem posouzení účinnosti 
a efektivity fondů SSR a jejich dopadu na 
obecné cíle fondů SSR a strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

(35) Měla by se provádět následná 
hodnocení za účelem posouzení účinnosti 
a efektivity evropských strukturálních a 
investičních fondů a jejich dopadu na 
obecné cíle a strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění
v souladu s příslušnými stěžejními cíli, 
příspěvku k řešení regionálních a 
místních potřeb a zvláštních požadavků 
uvedených ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Pro každý 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů by Komise měla vypracovat 
souhrnnou zprávu podávající přehled 
hlavních závěrů následných hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a udržitelný vliv zásahů fondů 
SSR, měla by existovat ustanovení, která 
zaručí, že investice do podniků 
a infrastruktury budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání, aby se fondy SSR
využívaly k nepatřičným výhodám. 
Zkušenosti ukázaly, že minimální
dostatečná doba činí pět let, s výjimkou 
případů, kdy pravidla státní podpory 
předpokládají jinou dobu. Z obecných 
požadavků na trvalost je vhodné vyloučit 
činnosti podporované ESF a činnosti, které 
nezahrnují produktivní investice nebo 
investice do infrastruktury, pokud tyto 
požadavky nevyplývají z platných pravidel 
státní podpory, a je vhodné vyloučit 
příspěvky do finančních nástrojů nebo 
z nich.

(41) Aby byla zajištěna účinnost, 
spravedlnost a udržitelný vliv zásahů 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, měla by existovat ustanovení, která 
zaručí, že investice do podniků 
a infrastruktury budou mít dlouhou 
životnost, a zabrání, aby se evropské 
strukturální a investiční fondy využívaly k 
nepatřičným výhodám. Má se za to, že 
dostatečná doba činí pět let, s výjimkou 
případů, kdy pravidla státní podpory 
předpokládají jinou dobu. Také se má za 
to, že v případě operace zahrnující 
investici do infrastruktury nebo 
produktivní investici by se měl příspěvek 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů vrátit, jestliže je do 10 let od 
poslední platby příjemci produktivní 
činnost přesunuta mimo Unii. Z obecných 
požadavků na trvalost je vhodné vyloučit 
činnosti podporované ESF a činnosti, které 
nezahrnují produktivní investice nebo 
investice do infrastruktury, pokud tyto 
požadavky nevyplývají z platných pravidel 
státní podpory, a je vhodné vyloučit 
příspěvky do finančních nástrojů nebo 
z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Při posuzování velkých projektů 
produktivních investic by Komise měla mít 
veškeré informace nezbytné k posouzení, 
zda finanční příspěvek z fondů nezpůsobí 
podstatnou ztrátu pracovních míst s 
ohledem na stávající rozmístění v rámci 
Evropské unie, aby se zajistilo, že 
financování Společenství nepodporuje 
přemísťování výroby uvnitř Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací 
v rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy prostřednictvím 
svých systémů řízení a kontroly. Aby se 
posílila účinnost kontroly nad výběrem 
a prováděním operací a fungování systému 
řízení a kontroly, měly by být 
specifikovány funkce řídícího orgánu.

(43) V souladu se zásadami sdíleného 
řízení by za provádění a kontrolu operací 
v rámci programů měly v prvé řadě 
zodpovídat členské státy na příslušné 
územní úrovni v souladu s jejich 
institucionálním, právním a finančním 
rámcem a s tímto nařízením a zvláštními 
pravidly týkajícími se fondů,
prostřednictvím svých systémů řízení 
a kontroly. Aby se posílila účinnost 
kontroly nad výběrem a prováděním 
operací a fungování systému řízení 
a kontroly, měly by být specifikovány 
funkce řídícího orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby se poskytla předběžná jistota 
ohledně celkového uspořádání a koncepce 
hlavních systémů řízení a kontroly, měly 
by členské státy určit akreditační orgán, 
který zodpovídá za vydávání a odnímání 
akreditace řídících a kontrolních 
subjektů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Předběžná platba na počátku 
programů zajišťuje, že členský stát má 
prostředky k tomu, aby poskytl podporu 
příjemcům při provádění programu. Proto 
by se měla přijmout ustanovení pro 
počáteční předběžné financování z fondů 
SSR. Počáteční předběžné financování by 
se mělo zcela vyúčtovat při uzavření 
programu.

(47) Předběžná platba na počátku 
programů zajišťuje, že členský stát má 
prostředky také k tomu, aby příjemcům
poskytl od začátku provádění programu 
předem vyplácenou podporu a zajistil tak, 
že příjemci budou mít udržitelné finance 
na provádění přidělených investic. Proto 
by se měla přijmout ustanovení pro 
počáteční předběžné financování 
z evropských strukturálních a investičních
fondů. Počáteční předběžné financování by 
se mělo zcela vyúčtovat při uzavření 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by měla existovat časově omezená 
opatření umožňující, aby pověřený 
schvalující úředník přerušil platby v 
případě, že existují důkazy o možných 
významných nedostatcích ve fungování 
systémů řízení a kontroly, důkazy o 
pochybení souvisejícím s žádostí o platbu 
nebo nedodržení povinnosti předložit 
dokumenty pro účely účetní závěrky.

(48) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by měla existovat časově omezená 
opatření umožňující, aby pověřený 
schvalující úředník přerušil platby v 
případě, že existují důkazy o možných 
významných nedostatcích ve fungování 
systémů řízení a kontroly, důkazy o 
pochybení souvisejícím s žádostí o platbu 
nebo nedodržení povinnosti předložit 
dokumenty pro účely kontroly a schválení
účetní závěrky.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Je nezbytné, aby Komise, členské 
státy a regionální orgány zajistily pro 
projekty financované z evropských 
strukturálních a investičních fondů 
spravedlivou hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie 
v kterémkoli daném rozpočtovém roce se 

(49) Aby se zajistilo, že výdaje 
spolufinancované z rozpočtu Unie 
v kterémkoli daném rozpočtovém roce se 
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použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro roční
účetní závěrky. Na základě tohoto rámce 
by měly akreditované subjekty předložit 
Komisi za každý program prohlášení 
řídícího subjektu o věrohodnosti doplněné 
ověřenou roční účetní závěrkou, souhrnnou 
zprávou o kontrolách, výrokem 
nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

použijí v souladu s platnými pravidly, měl 
by být vytvořen vhodný rámec pro 
kontrolu a schválení účetní závěrky. Na 
základě tohoto rámce by měly stanovené
subjekty předložit Komisi za každý 
program prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti doplněné ověřenou účetní 
závěrkou, souhrnnou zprávou o kontrolách, 
výrokem nezávislého auditora a kontrolní 
zprávou.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Je zapotřebí dalších obecných 
ustanovení, pokud jde o konkrétní 
fungování fondů. Aby se zvýšila jejich 
přidaná hodnota a jejich příspěvek k 
prioritám strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, mělo 
by být konkrétně fungování těchto fondů 
zjednodušeno a měly by se soustředit na 
cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ a 
„Evropská územní spolupráce“.

(52) Je zapotřebí dalších obecných 
ustanovení, pokud jde o konkrétní 
fungování fondů. Aby se zvýšila jejich 
přidaná hodnota a jejich příspěvek 
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, prioritám strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, mělo by být konkrétně 
fungování těchto fondů zjednodušeno a 
měly by se soustředit na cíle „Investice pro 
růst a zaměstnanost“ a „Evropská územní 
spolupráce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat z 
EFRR a ESF mezi méně rozvinuté regiony, 
přechodové regiony a více rozvinuté 
regiony podle jejich HDP na obyvatele ve 
srovnání s průměrem EU. Pro zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti investic ze 
strukturálních fondů, regiony, jejichž HDP 
na obyvatele byl v období 2007–2013 nižší 
než 75 % průměru EU-25 v referenčním 
období, ale jejichž HDP na obyvatele 
vzrostl na více než 75 % průměru EU-27, 
by měly obdržet nejméně dvě třetiny svých 
přídělů na období 2007–2013. Členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele je nižší než 90 % průměru 
EU, by měly z FS čerpat prostředky v 
rámci cíle „Investice pro růst a 
zaměstnanost“.

(54) Aby se přispělo k plnění cílů Smlouvy 
spočívajících v hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, měl by cíl „Investice 
pro růst a zaměstnanost“ podporovat 
všechny regiony. Aby se poskytovala 
vyrovnaná a postupná podpora a zohlednil 
se hospodářský a sociální rozvoj, měly by 
se zdroje v rámci tohoto cíle přidělovat z 
EFRR a ESF mezi méně rozvinuté regiony, 
přechodové regiony a více rozvinuté 
regiony podle jejich HDP na obyvatele ve 
srovnání s průměrem EU. Pro zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti investic ze 
strukturálních fondů, konsolidaci 
dosaženého pokroku a stimulaci 
hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti evropských regionů, regiony, 
jejichž HDP na obyvatele byl v období 
2007–2013 nižší než 75 % průměru EU-25 
v referenčním období, ale jejichž HDP na 
obyvatele vzrostl na více než 75 % 
průměru EU-27, a regiony, které mají pro 
období 2007–2013 status postupně 
vyřazovaných regionů, by měly obdržet 
nejméně dvě třetiny svých přídělů na 
období 2007–2013. Členské státy, jejichž 
hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 
je nižší než 90 % průměru EU, by měly z 
FS čerpat prostředky v rámci cíle 
„Investice pro růst a zaměstnanost“. 
Ostrovní státy o jednom regionu způsobilé 
pro financování z Fondu soudržnosti 
v roce 2013 a nejvzdálenější regiony, které 
spadají do kategorií přechodových a více 
rozvinutých regionů, by měly obdržet 
nejméně čtyři pětiny svých přídělů z fondů 
v souladu s článkem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. Aby se v celé Unii podpořilo 
nezbytné urychlení rozvoje infrastruktury v 
oblasti dopravy a energetiky, jakož i v 
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, měl by být vytvořen „nástroj 
pro propojení Evropy“. Přidělování 
ročních položek z fondů a částek 
převedených z Fondu soudržnosti na 
nástroj pro propojení Evropy každému 
členskému státu by mělo být omezeno 
maximální částkou, která by se stanovila s 
ohledem na způsobilost konkrétního 
členského státu tyto prostředky vyčerpat. 
Kromě toho je v souladu s hlavním cílem 
snižování chudoby nezbytné přeorientovat 
režimy potravinové pomoci pro nejchudší 
osoby, aby se podpořilo sociální 
začleňování a harmonický rozvoj Unie. 
Plánuje se zavedení mechanismu, který 
bude převádět zdroje do tohoto nástroje a 
zajistí, aby se skládaly z přídělů z ESF 
pomocí odpovídajícího implicitního snížení 
minimálního procentního podílu ze 
strukturálních fondů, který má být přidělen 
na ESF v každé zemi.

(57) Je nezbytné stanovit limity těchto 
zdrojů pro cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria 
pro jejich přidělování regionům a členským 
státům. Aby se v celé Unii podpořilo 
nezbytné urychlení rozvoje infrastruktury v 
oblasti dopravy a energetiky, jakož i v
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, je vytvořen „nástroj pro 
propojení Evropy“ (CEF). Z Fondu 
soudržnosti by měla být poskytnuta 
podpora pro projekty dopravní 
infrastruktury s evropskou přidanou 
hodnotou mezi předběžně určenými 
projekty uvedenými v příloze 1 nařízení 
(EU) [...]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy, které budou provedeny 
v každém členském státě v souladu s čl. 84 
odst. 4 tohoto nařízení. Měly by být plně 
respektovány vnitrostátní prostředky 
přidělené v rámci Fondu soudržnosti do 
31. prosince 2016. Kromě toho je 
v souladu s hlavním cílem snižování 
chudoby nezbytné přeorientovat režimy 
potravinové pomoci pro nejchudší osoby, 
aby se podpořilo sociální začleňování a 
harmonický rozvoj Unie. Plánuje se 
zavedení mechanismu, který bude převádět 
zdroje do tohoto nástroje a zajistí, aby se 
skládaly z přídělů z ESF pomocí 
odpovídajícího implicitního snížení 
minimálního procentního podílu ze 
strukturálních fondů, který má být přidělen 
na ESF v každé zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.636v02-00 30/74 AM\941563CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Za účelem silnějšího zaměření na 
výsledky a dosahování záměrů a cílů 
strategie Evropa 2020 by se pět procent z 
prostředků určených na cíl „Investice pro 
růst a zaměstnanost“ mělo vyčlenit jako 
výkonnostní rezerva pro každý fond 
a každou kategorii regionů v každém 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými, přechodovými a 
více rozvinutými regiony s výjimkou řádně 
odůvodněných okolností souvisejících se 
splněním jednoho nebo více tematických 
cílů, přičemž takový výjimečný příděl by 
neměl přesáhnout 2 % z celkových 
prostředků určených pro dotyčnou 
kategorii regionů.

(59) Pokud jde o fondy a aby byl zajištěn 
přiměřený příděl pro každou kategorii 
regionů, neměly by se prostředky převádět 
mezi méně rozvinutými, přechodovými a 
více rozvinutými regiony s výjimkou řádně 
odůvodněných okolností souvisejících se 
splněním jednoho nebo více tematických 
cílů, přičemž takový výjimečný příděl by 
neměl přesáhnout 4 % z celkových 
prostředků určených pro dotyčnou 
kategorii regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů. 
Operační programy by měly stanovit 
prioritní osy podle tematických cílů, 
vypracovat ucelenou intervenční logiku, 
aby mohly řešit zjištěné rozvojové potřeby 
a stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti. Měly by rovněž obsahovat 
další prvky nutné pro podporu účinného a 
efektivního provádění těchto fondů.

(61) Je nezbytné přijmout dodatečná 
ustanovení ohledně plánování, řízení, 
monitorování a kontroly operačních 
programů podporovaných z fondů za 
účelem silnějšího zaměření na výsledky.
Zejména je nezbytné stanovit podrobné 
požadavky ohledně obsahu těchto 
operačních programů. To by mělo 
usnadnit předložení ucelené intervenční 
logiky umožňující řešit zjištěné rozvojové 
potřeby, stanovit rámec pro hodnocení 
výkonnosti a podpořit účinné a efektivní 
provádění příslušných fondů. Prioritní 
osa by jakožto obecná zásada měla 
pokrývat jeden tematický cíl, jeden fond a 
jednu kategorii regionů. V případě 
potřeby a v zájmu zvýšení účinnosti 
tematicky provázaného jednotného 
přístupu se prioritní osa může týkat více 
než jedné kategorie regionů a může 
v rámci jednoho tematického síle slučovat 
jednu nebo několik doplňujících se 
investičních priorit z EFRR, ESF a FS.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Za okolností, kdy členský stát 
nepřipravuje v rámci fondu více než jeden 
program a jejichž výsledkem je situace, 
kdy se programy i dohoda o partnerství 
připravují na vnitrostátní úrovni, by měla 
být přijata zvláštní opatření s cílem zajistit 
doplňkovost uvedených dokumentů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61b) Aby bylo dosaženo souladu mezi 
potřebou stručnosti operačních programů, 
jež mají stanovovat jasné závazky 
členských států, a potřebou flexibilní 
možnosti přizpůsobit se měnícím se 
okolnostem, měly by být stanoveny 
postupy, jejichž prostřednictvím by bylo 
možné měnit některé nepodstatné prvky 
operačních programů na vnitrostátní 
úrovni bez rozhodování Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Za účelem zlepšení doplňkovosti a 
jednoduššího provádění by mělo být možné 
podporu z FS a EFRR kombinovat 
s podporou z ESF ve společných 
operačních programech v rámci cíle 
týkajícího se růstu a zaměstnanosti.

(62) Za účelem zlepšení doplňkovosti a 
jednoduššího provádění by mělo být možné 
podporu z FS a EFRR kombinovat 
s podporou z ESF ve společných 
operačních programech v rámci cíle 
„Investice pro růst a zaměstnanost“.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Velké projekty zaujímají významný 
podíl na financování Unie a často mají 
strategický význam pro plnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Proto je 
odůvodněné, aby operace velkého rozsahu 
podle tohoto nařízení nadále podléhaly 
schválení ze strany Komise. K zajištění 
jednoznačnosti je vhodné pro tento účel 
vymezit obsah velkého projektu. Komise 
by rovněž měla mít možnost odmítnout 
podporu velkému projektu, u nějž není 
udělení podpory odůvodněné.

(63) Velké projekty zaujímají významný 
podíl na financování Unie a často mají 
strategický význam pro plnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Proto je 
odůvodněné, aby operace velkého rozsahu 
podle tohoto nařízení nadále podléhaly 
schválení ze strany Komise. K zajištění 
jednoznačnosti je vhodné pro tento účel 
vymezit obsah velkého projektu. Komise 
by rovněž měla mít možnost odmítnout 
podporu velkému projektu, u nějž není 
udělení podpory odůvodněné. Zvláštní 
podmínky by měly být také stanoveny pro 
operace prováděné v rámci projektů PPP.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Aby členské státy měly možnost 
provádět část operačního programu 
s použitím přístupu založeného na 
výsledcích, je užitečné vytvořit společný 
akční plán zahrnující soubor opatření, která 
má příjemce provádět a která by měla 
přispět k dosažení cílů operačního 
programu. Aby se zjednodušila a posílila 
orientace fondů na výsledky, řízení 
společného akčního plánu by mělo být 
založeno výlučně na společně dohodnutých 
milnících, výstupech a výsledcích 
vymezených v rozhodnutí Komise, kterým 
se přijímá společný akční plán. Kontrola a 
audit společného akčního plánu by měly 

(64) Aby členské státy měly možnost 
provádět část operačního programu 
s použitím přístupu založeného na 
výsledcích, je užitečné vytvořit společný 
akční plán zahrnující soubor opatření
týkající se projektu nebo skupiny projektů, 
která má příjemce provádět a která by měla 
přispět k dosažení cílů operačního 
programu. Aby se zjednodušila a posílila 
orientace fondů na výsledky, řízení 
společného akčního plánu by mělo být 
založeno výlučně na společně dohodnutých 
milnících, výstupech a výsledcích 
vymezených v rozhodnutí Komise, kterým 
se přijímá společný akční plán. Kontrola a 
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být rovněž omezeny na dosahování těchto 
milníků, výstupů a výsledků. Je tudíž 
nezbytné stanovit pravidla pro 
vypracování, obsah, přijetí, finanční řízení 
a kontrolu tohoto společného akčního 
plánu.

audit společného akčního plánu by měly 
být rovněž omezeny na dosahování těchto 
milníků, výstupů a výsledků. Je tudíž 
nezbytné stanovit pravidla pro 
vypracování, obsah, přijetí, finanční řízení 
a kontrolu tohoto společného akčního 
plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Pokud strategie městského nebo 
územního rozvoje vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, měla by se
příslušná opatření podporovaná z fondů 
provádět jako integrovaná územní 
investice v rámci operačního programu.

(65) Pokud strategie městského nebo 
územního rozvoje vyžaduje integrovaný 
přístup, jelikož jde o investice na základě 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
několika operačních programů, mohou být
příslušná opatření podporovaná z fondů, 
jež mohou být doplněna finanční 
podporou z EZFRV nebo EMFF, 
prováděna jako integrovaná územní 
investice v rámci operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 

(67) Aby se zajistila dostupnost zásadních 
a aktualizovaných údajů o provádění 
programů, je nezbytné, aby členské státy 
poskytovaly Komisi tyto klíčové údaje 
pravidelně. Aby se předešlo dodatečné 
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zátěži pro členské státy, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou.

zátěži pro členské státy, měl by být tento 
požadavek omezen na údaje 
shromažďované průběžně a jejich 
předávání by mělo probíhat elektronickou 
výměnou. Budou-li tímto způsobem 
předávány i osobní údaje, měla by se 
použít ustanovení směrnice 95/46/ES a 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět, jak jsou finanční zdroje Unie 
investovány. Povinnost zajistit vhodné 
informování veřejnosti by měly mít jak 
řídící orgány, tak příjemci. Aby se zajistila 
větší účinnost při komunikaci s veřejností a 
lepší součinnost mezi jednotlivými 
komunikačními činnostmi z iniciativy 
Komise, musí zdroje přidělené na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
pokrývat rovněž sdělování politických 
priorit Evropské unie, pokud se týkají 
obecných cílů tohoto nařízení.

(70) Je důležité upozorňovat na úspěchy 
fondů Unie širokou veřejnost. Občané mají 
právo vědět, jak jsou finanční zdroje Unie 
investovány. Povinnost zajistit vhodné 
informování veřejnosti by měly mít jak 
řídící orgány, tak příjemci, ale také orgány 
Unie a poradní orgány. Aby se zajistila 
větší účinnost při komunikaci s veřejností a 
lepší součinnost mezi jednotlivými 
komunikačními činnostmi z iniciativy 
Komise, musí zdroje přidělené na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
přispívat rovněž ke zvyšování povědomí o 
cílech politiky soudržnosti a její úloze jako 
záležitosti, která má pro občany EU 
skutečný význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující informace o všech 
operačních programech, včetně seznamu 
operací podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

(72) Aby se posílila dostupnost a 
transparentnost informací o možnostech 
financování a příjemcích podpory, měla by 
být v každém členském státě zpřístupněna 
jediná internetová stránka nebo internetový 
portál poskytující srozumitelné a snadno 
přístupné informace o všech operačních 
programech, včetně seznamu operací 
podporovaných v rámci každého 
operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 
programy, zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
vnitrostátní podpory.

(73) Je nezbytné určit prvky pro úpravu 
míry spolufinancování z fondů na operační 
programy, zejména za účelem posílení 
multiplikačního účinku prostředků Unie. Je 
rovněž nutné stanovit míry 
spolufinancování podle kategorií regionů, 
aby se zajistilo respektování zásady 
spolufinancování pomocí vhodné míry 
veřejné i soukromé vnitrostátní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Je nezbytné zvýšit transparentnost 
fondů, aby občané mohli sledovat, jak 
byly a jsou fondy Unie využívány.

Or. fi

Pozměňovací návrh 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Certifikační orgán by měl 
vypracovávat a předkládat Komisi žádosti 
o platby. Měl by vypracovávat roční účetní 
závěrky, osvědčovat úplnost, přesnost a 
věcnou správnost ročních účetních závěrek 
a to, že zaúčtované výdaje jsou v souladu 
s platnými unijními a vnitrostátními 
předpisy. Měly by být stanoveny jeho 
oblasti odpovědnosti a funkce.

(76) Certifikační orgán by měl 
vypracovávat a předkládat Komisi žádosti 
o platby. Měl by vypracovávat účetní 
závěrky, osvědčovat úplnost, přesnost a 
věcnou správnost účetních závěrek a to, že 
zaúčtované výdaje jsou v souladu 
s platnými unijními a vnitrostátními 
předpisy. Měly by být stanoveny jeho 
oblasti odpovědnosti a funkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Auditní orgán by měl zajišťovat, aby 
se prováděly audity systémů řízení 
a kontroly za použití vhodného vzorku 
operací a roční účetní závěrky. Měly by 
být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a 
funkce.

(77) Auditní orgán by měl zajišťovat, aby 
se prováděly audity systémů řízení 
a kontroly za použití vhodného vzorku 
operací a účetní závěrky. Měly by být 
stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a 
funkce.
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Pozměňovací návrh 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly 
v případě EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a 
EMFF a k potřebě zajistit vyvážený 
přístup, jsou zapotřebí zvláštní ustanovení 
pro udělení a odejmutí akreditace řídícího 
orgánu a certifikačního orgánu.

(78) V souladu s čl. 59 odst. 3 finančního 
nařízení a aby se přihlédlo ke zvláštní 
organizaci systémů řízení a kontroly 
v případě EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a 
EMFF, jsou zapotřebí zvláštní ustanovení 
pro jmenování a odvolávání řídícího 
orgánu a certifikačního orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Kromě společných pravidel pro 
finanční řízení jsou nezbytná dodatečná 
ustanovení pro EFRR, ESF, Fond 
soudržnosti a EMFF. Zejména proto, aby 
se zajistila přiměřená jistota pro Komisi 
před roční účetní závěrkou, měly by se 
žádosti o průběžné platby proplácet ve výši 
90 % částky vyplývající z uplatnění míry 
spolufinancování pro každou prioritu
stanovenou v rozhodnutí o přijetí 
operačního programu na způsobilé výdaje 
pro danou prioritu. Zůstatek dlužných 
částek by měl být členským státům 
vyplacen po roční účetní závěrce, pokud 
lze získat přiměřenou jistotu, pokud jde o 
způsobilost výdajů za rok, na který se 

(80) Kromě společných pravidel pro 
finanční řízení jsou nezbytná dodatečná 
ustanovení pro EFRR, ESF, Fond 
soudržnosti a EMFF. Zejména proto, aby 
se zajistila přiměřená jistota pro Komisi, 
měly by se žádosti o průběžné platby 
proplácet ve výši 90 % částky vyplývající z 
uplatnění míry spolufinancování pro 
každou prioritní osu stanovenou v 
rozhodnutí o přijetí operačního programu 
na způsobilé výdaje pro danou prioritní 
osu. Zůstatek dlužných částek by měl být 
členským státům vyplacen, pokud lze 
získat přiměřenou jistotu, pokud jde o 
způsobilost výdajů.
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účetní závěrka vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Aby se zajistilo, že příjemci obdrží 
podporu co nejdříve, a aby se posílila 
záruka pro Komisi, je vhodné požadovat, 
aby žádosti o platby zahrnovaly pouze 
výdaje, na něž byla příjemcům vyplacena 
podpora. Mělo by být zavedeno každoroční 
předběžné financování, aby se zajistilo, že 
členské státy budou mít dostatečné 
prostředky, aby mohly za těchto podmínek 
provádět své činnosti. Takové předběžné 
financování by mělo být zúčtováno každý 
rok v rámci roční účetní závěrky.

(81) Aby se zajistilo, že příjemci obdrží 
podporu co nejdříve, a aby se posílila 
záruka pro Komisi, je vhodné požadovat, 
aby žádosti o platby zahrnovaly pouze 
výdaje, na něž byla příjemcům vyplacena 
podpora. Mělo by být zavedeno každoroční 
předběžné financování, aby se zajistilo, že 
členské státy budou mít dostatečné 
prostředky, aby mohly za těchto podmínek 
provádět své činnosti. Takové předběžné 
financování by mělo být v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) Je nezbytné stanovit podrobný postup 
pro roční účetní závěrku použitelný na 
fondy, aby se zajistil jasný základ a právní 
jistota pro tato ustanovení. Je důležité 
stanovit, aby členský stát měl omezenou 
možnost vymezit ve svých ročních
účetních závěrkách částku, která bude 
předmětem probíhajícího řízení u auditního 
orgánu.

(83) Je nezbytné stanovit podrobný postup 
Komise pro posuzování a přijímání účetní 
závěrky použitelný na fondy, aby se zajistil 
jasný základ a právní jistota pro tato 
ustanovení. Je důležité stanovit, aby 
členský stát měl omezenou možnost 
vymezit ve svých účetních závěrkách 
částku, která bude předmětem 
probíhajícího řízení u auditního orgánu.
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Pozměňovací návrh 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Postup pro roční účetní závěrku by 
měl být doplněn každoročním uzavřením 
dokončených operací (u EFRR, a Fondu 
soudržnosti a EMFF) nebo výdajů (u 
ESF). Aby se snížily náklady spojené s 
konečným uzavřením operačních 
programů, zmenšila se administrativní 
zátěž pro příjemce a poskytla se právní 
jistota, mělo by roční uzavření být 
povinné, a tím by se zkrátila doba, po 
kterou je třeba uchovávat doklady a 
během níž lze provádět audity operací a 
uplatňovat finanční opravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, přijetí prvků 
společného strategického rámce týkajících 
se orientačních kroků s vysokým přínosem 
pro Evropu a odpovídajících zásad jejich 

(88) Aby bylo možné doplnit a změnit 
určité jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, měla by pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy být 
svěřena Komisi, pokud jde o kodex 
chování, cíle a kritéria na podporu 
provádění partnerství, metodiku pro 
poskytování informací o podpoře cílů v 
oblasti změny klimatu, kritéria pro 
definici oblasti a populace, na kterou se 
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provádění a priority spolupráce, 
dodatečná pravidla pro přidělování 
výkonnostní rezervy, definici oblasti 
a populace, na kterou se vztahují strategie 
místního rozvoje, podrobná pravidla pro 
finanční nástroje (předběžné hodnocení,
kombinování podpory, způsobilost výdajů, 
druhy činností, které se nepodporují), 
pravidla pro určité druhy finančních 
nástrojů zaváděných na vnitrostátní, 
regionální, nadnárodní či přeshraniční 
úrovni, pravidla pro dohody o financování, 
pravidla pro převod a správu aktiv, 
ujednání o řízení a kontrole, pravidla pro 
žádosti o platbu a zavedení systému 
kapitalizace ročních splátek, vymezení 
paušální sazby podpory na operace 
vytvářející příjmy, vymezení paušální 
sazby na nepřímé náklady v případě grantů 
na základě stávajících metod a příslušných 
sazeb použitelných v politikách Unie, 
povinnosti členských států ohledně postupu 
nahlašování nesrovnalostí a vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek, způsoby 
výměny informací o operacích, ujednání o
vhodné auditní stopě, podmínky 
vnitrostátních auditů, akreditační kritéria 
pro řídící a certifikační orgány, 
identifikaci běžných nosičů dat a kritéria 
pro stanovení úrovně finanční opravy, 
která má být uplatněna. Komise by také 
měla být oprávněna prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci měnit přílohy I a 
VI, které obsahují jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení, za účelem řešení 
budoucích potřeb přizpůsobení. Je zvláště 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

vztahují strategie místního rozvoje, 
podrobná pravidla pro finanční nástroje 
(kombinování podpory, způsobilost výdajů, 
druhy činností, které se nepodporují),
pravidla pro určité druhy finančních 
nástrojů zaváděných na vnitrostátní, 
regionální, nadnárodní či přeshraniční 
úrovni, pravidla pro minimální 
ustanovení, která budou součástí dohody 
o financování a strategických dokumentů, 
pravidla pro převod a správu aktiv, řízení a 
kontrolu, pravidla pro žádosti o platbu a 
zavedení systému kapitalizace ročních 
splátek, vymezení paušální sazby podpory 
na operace vytvářející příjmy, vymezení 
paušální sazby na nepřímé náklady a 
metodu výpočtu současné hodnoty čistého 
příjmu v případě grantů na základě 
stávajících metod a příslušných sazeb 
použitelných v politikách Unie, metodiku 
provádění analýzy nákladů a přínosů 
hlavních projektů, rozhodnutí o 
prodloužení lhůty uplatňované v případě 
operací realizovaných v rámci projektů
PPP, povinnosti členských států ohledně 
postupu nahlašování nesrovnalostí a 
vymáhání neoprávněně vyplacených 
částek, podrobná pravidla pro vytvoření 
systému pro zaznamenávání a uchovávání 
údajů o každé operaci v elektronické 
podobě a způsoby výměny informací o 
operacích, kritéria pro hodnocení, zda 
orgány dodržují podmínky týkající se 
prostředí vnitřní kontroly, řízení rizik, 
kontrolní činnosti, informačních, 
komunikačních a monitorovacích 
systémů, vhodnou auditní stopu, podmínky 
vnitrostátních auditů, identifikaci nosičů 
dat, pravidla týkající se používání údajů 
získaných během auditů, podrobná 
pravidla týkající se případů, které je nutné 
považovat za závažné nedostatky 
ve smyslu článku 136, a kritéria pro 
stanovení úrovně finanční opravy, která má 
být uplatněna. Komise by také měla být 
oprávněna měnit přílohu V za účelem 
řešení budoucích potřeb přizpůsobení. Je 
zvláště důležité, aby Komise během svých 
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přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR,
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní 
rezervy a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která 
má být z přídělu každého členského státu 
v rámci Fondu soudržnosti převedena do 
nástroje pro propojení Evropy, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních 
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí 
a změně operačních programů, rozhodnutí 
o velkých projektech, rozhodnutí 
o společných akčních plánech, rozhodnutí 
o pozastavení plateb a rozhodnutí 
o finančních opravách.

(90) Pokud jde o veškeré evropské 
strukturální a investiční fondy, Komise by 
měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení dohod o partnerství, 
a v případě zrušení závazků rozhodnutí 
o změně rozhodnutí přijímajících 
programy; pokud jde o fondy, měla by být 
zmocněna přijímat rozhodnutí vymezující 
regiony a členské státy, jež splňují kritéria 
týkající se Investic pro růst a zaměstnanost, 
rozhodnutí o ročním rozdělení prostředků 
na závazky mezi členské státy, rozhodnutí 
o podpoře poskytované z Fondu 
soudržnosti pro projekty dopravní 
infrastruktury s evropskou přidanou 
hodnotou mezi předběžně určenými 
projekty uvedenými v příloze 1 nařízení 
(EU) [...]/2012 o vytvoření nástroje pro 
propojení Evropy, které budou provedeny 
v každém členském státě, rozhodnutí 
o částce, která má být z přídělu každého 
členského státu v rámci strukturálních 
fondů převedena na potraviny pro 
znevýhodněné osoby, rozhodnutí o přijetí 
a změně operačních programů, rozhodnutí 
o velkých projektech, rozhodnutí 
o společných akčních plánech, rozhodnutí 
o pozastavení plateb a rozhodnutí 
o finančních opravách, rozhodnutí o částce 
k tíži fondů za účetní rok a roční zůstatek, 
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který má být vyplacen členskému státu 
nebo který má být vrácen.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, prováděcí 
pravomoci, pokud jde o metodologii v 
souvislosti s cíli v oblasti změny klimatu,
standardní podmínky pro monitorování 
finančních nástrojů, jednotné podmínky 
pro monitorování a poskytování 
monitorovacích informací v případě 
finančních nástrojů, metodiku výpočtu 
čistých příjmů u operací vytvářejících 
příjmy, systém pro elektronickou výměnu 
údajů mezi členskými státy a Komisí, vzor 
operačního programu pro fondy, 
nomenklaturu pro kategorie zásahů, formát 
pro informace o velkých projektech a pro 
metodologii, kterou je třeba používat 
k analýze nákladů a přínosů velkých 
projektů, vzor společného akčního plánu, 
vzor výročních a závěrečných zpráv o 
provádění, určité technické vlastnosti 
informačních a propagačních opatření a 
související pokyny, pravidla pro výměnu 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkovateli, vzor prohlášení řídícího 
subjektu, vzory auditních strategií, 
stanovisek a výroční zprávy o kontrole, 
metodiku pro výběr vzorků, pravidla pro 
používání údajů shromážděných během 
auditů a vzor žádostí o platbu, by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 

(91) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, prováděcí 
pravomoci, pokud jde o standardní 
podmínky pro monitorování finančních 
nástrojů, vzory pro podávání zpráv o 
finančních nástrojích, systém pro 
elektronickou výměnu údajů mezi 
členskými státy a Komisí, vzor operačního 
programu pro fondy, nomenklaturu pro 
kategorie zásahů, formát pro informace 
o velkých projektech, vzor společného 
akčního plánu, vzor výročních 
a závěrečných zpráv o provádění, určité 
technické vlastnosti informačních 
a propagačních opatření a související 
pokyny, pravidla pro výměnu informací 
mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkovateli, vzor pro zprávu a 
stanovisko nezávislého auditního subjektu 
a popis systému řízení a kontroly, vzor pro 
účetní závěrky, vzor prohlášení řídícího 
subjektu, vzory auditních strategií, 
stanovisek a výroční zprávy o kontrole, 
metodiku pro výběr vzorků a vzor žádostí o 
platbu, by měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
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se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, nelze 
uspokojivě dosáhnout na úrovni členských 
států, nýbrž jich lze lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(93) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně 
snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, zejména venkovských oblastí, 
oblastí postižených průmyslovými 
přeměnami a regionů, které jsou závažně a 
trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s nízkou hustotou 
obyvatel a ostrovní, pohraniční a horské 
regiony, nejvzdálenější regiony, 
znevýhodněné městské oblasti a vzdálená 
města v pohraničí, nelze uspokojivě 
dosáhnout na úrovni členských států, nýbrž 
jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „strategickým politickým rámcem“ se 
rozumí rámec, který je tvořen 
dokumentem nebo souborem dokumentů 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
který stanoví omezený počet ucelených 
priorit stanovených na základě důkazů a 
časový rámec pro jejich uplatňování a 
který může zahrnovat kontrolní 
mechanismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. „strategií pro inteligentní 
specializaci“ se rozumí vnitrostátní a 
regionální inovační strategie, které 
stanoví priority pro vytvoření konkurenční 
výhody prostřednictvím vybudování 
vlastních výzkumných a inovačních 
kapacit, jež budou v souladu s potřebami 
podniků přistupovat soudržným způsobem 
k novým příležitostem a vývoji na trhu a 
zároveň zabrání zdvojování a tříštění úsilí 
na úrovni EU a které mohou mít podobu 
celostátního nebo regionálního 
výzkumného a inovačního strategického 
politického rámce nebo být do takového 
rámce zahrnuty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. „účetním obdobím“ se pro účely části 
tři a části čtyři rozumí období od 1. 
července do 30. června, s výjimkou 
prvního účetního období, u nějž se tím 
rozumí období od počátečního data 
způsobilosti výdajů do 30. června 2015. 
Poslední účetní období je období od 1. 
července 2022 do 30. června 2023;

25. „účetním obdobím“ se pro účely části 
tři rozumí období od 1. července do 
30. června, s výjimkou prvního účetního 
období, u nějž se tím rozumí období od 
počátečního data způsobilosti výdajů do 
30. června 2015. Poslední účetní období je 
období od 1. července 2023 do 30. června 
2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. „použitelnou předběžnou 
podmínkou“ se rozumí konkrétní a 
předem přesně vymezený podstatný faktor, 
který je nezbytným předpokladem pro 
účinné a efektivní splnění specifického 
cíle investiční priority nebo priority Unie, 
je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně 
spojen a má na jeho účinné a efektivní 
splnění přímý vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 26 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26b. „specifickým cílem“ se rozumí 
výsledek, k jehož dosažení investiční 
priorita nebo priorita Unie přispívá ve 
specifických vnitrostátních nebo 
regionálních souvislostech 
prostřednictvím kroků nebo opatření 
provedených v rámci určité priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění při zohlednění 
integrovaných hlavních směrů a 
doporučení pro konkrétní země podle čl. 
121 odst. 2 Smlouvy a příslušných 
doporučení Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy.

1. Fondy SSR poskytují prostřednictvím 
víceletých programů podporu, která 
doplňuje celostátní, regionální a místní 
zásahy, za účelem splnění cílů 
stanovených v článku 174 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. podpora udržitelné dopravy a 7. podpora udržitelné dopravy a 
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odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách a zavedení 
chybějících přeshraničních spojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

7. podpora udržitelné dopravy, rozvoj 
čistých zařízení veřejné dopravy a zařízení 
veřejné dopravy s nízkouhlíkovými 
emisemi a odstraňování překážek 
v klíčových síťových infrastrukturách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

8. podpora zaměstnanosti a odborné 
přípravy a podpora mobility pracovních sil
v oblastech či odvětvích, v nichž je to 
z hlediska zaměstnanosti nezbytné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě;

9. podpora sociálního začleňování, 
investice do sociální ekonomiky, práce za 
účelem vymýcení chudoby a usnadňování 
univerzálního přístupu ke zdravotní péči;

Or. fr

Pozměňovací návrh 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy.

11. posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy a opatření pro 
zachování územní kontinuity v regionech, 
které jsou nejvíce izolované.

Or. fr

Pozměňovací návrh 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostředky k dosažení soudržnosti a 
souladu programování fondů SSR 
s doporučeními pro konkrétní země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s příslušnými 
doporučeními Rady přijatými podle čl. 
148 odst. 4 Smlouvy;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142, 
kterým se stanoví zvláštní prvky 
společného strategického rámce týkající 
se stanovení orientačních kroků s 
vysokým přínosem pro Evropu a 
odpovídajících zásad jejich provádění pro 
každý tematický cíl a priorit spolupráce, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise přezkoumá 
společný strategický rámec a případně 
přijme prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci změny přílohy I v souladu 
s článkem 142.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na řešení 
problémů uvedených v doporučeních pro 
jednotlivé země podle čl. 121 odst. 2 
Smlouvy a v příslušných doporučeních 
Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy při zohlednění vnitrostátních a 
regionálních potřeb.

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření přinášející největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, přičemž se zaměří na cíle 
stanovené v článku 174 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond, na nějž se vztahují evropské 
strukturální a investiční fondy, ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů. 
Předběžná podmínka je nezbytná a 
používá se pouze tehdy, má-li přímou 
vazbu a dopad na efektivní provádění 
evropských strukturálních a investičních 
fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí, zda jsou
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy posoudí v souladu s čl. 4 
odst. 4, zda byly použitelné předběžné 
podmínky stanovené ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy posoudí v souladu se svým 
institucionálním a právním rámcem a 
v souvislosti s vytvořením dohod o 
partnerství a programů, zda předběžné 
podmínky stanovené v příslušných 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů a 
obecné předběžné podmínky stanovené 
v oddílu 2 přílohy V jsou použitelné na 
zvláštní cíle sledované v rámci priorit 
jejich programů a zda jsou použitelné 
předběžné podmínky splněny. Předběžné 
podmínky se použijí pouze za 
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předpokladu, že je splněna definice 
uvedená v článku 2, pokud jde o 
specifické cíle plněné v rámci priorit 
daného programu. Při posouzení 
použitelnosti se v souladu s čl. 4 odst. 5 
zohlední zásada proporcionality 
s ohledem na výši přidělené podpory. 
Posouzení se omezí na kritéria stanovená 
ve zvláštních pravidlech týkajících se 
fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud předběžné podmínky nejsou 
splněny k datu předložení smlouvy 
o partnerství, uvedou členské státy ve 
smlouvě o partnerství přehled opatření, 
která mají být přijata na celostátní a 
regionální úrovni, a harmonogram jejich 
provádění, aby bylo zajištěno jejich 
splnění nejpozději do dvou let po přijetí 
smlouvy o partnerství nebo do 
31. prosince 2016, podle toho, co nastane 
dříve.

3. Dohoda o partnerství uvede přehled 
hodnocení splnění předběžných podmínek 
a opatření na vnitrostátní úrovni a u 
podmínek a opatření, které podle 
posouzení uvedeného v odstavci 2 nebyly 
k datu předložení dohody o partnerství 
splněny, uvede dotčené priority, 
odpovědné orgány, opatření, jež mají být 
přijata pro splnění předběžných podmínek 
a lhůtu pro jejich přijetí. Každý program 
uvede v souladu se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů použitelné předběžné 
podmínky, které podle posouzení 
uvedeného v odstavci 2 nebyly k datu 
předložení dohody o partnerství splněny. 
Členské státy tyto předběžné podmínky 
splní do dne 31. prosince 2016 a jejich 
splnění oznámí nejpozději ve výroční 
zprávě o provádění v roce 2017 nebo ve 
zprávě o pokroku v roce 2017, v souladu s 
čl. 44 odst. 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření týkající se
plnění předběžných podmínek, včetně 
harmonogramu jejich provádění.

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření, která mají 
být provedena ve stanovené lhůtě a která 
se týkají plnění předběžných podmínek, 
včetně harmonogramu jejich provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření týkající se 
plnění předběžných podmínek, včetně 
harmonogramu jejich provádění.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Soudržnost a přiměřenost informací, 
které členský stát poskytl ohledně 
použitelnosti předběžných podmínek a 
ohledně plnění použitelných předběžných 
podmínek, Komise posoudí v rámci svého 
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posouzení dohody o partnerství nebo 
programů. Při tomto posouzení 
použitelnosti se v souladu s čl. 4 odst. 5 
zohlední zásada proporcionality 
s ohledem na výši přidělené podpory. Toto 
posouzení souladu se omezí na kritéria 
stanovená ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů, respektuje vnitrostátní 
a regionální pravomoci, pokud jde 
o rozhodování o konkrétních a 
přiměřených politických opatřeních 
včetně obsahu strategií.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. V případě neshody mezi Komisí a 
členským státem, pokud jde o použitelnost 
určité předběžné podmínky na specifický 
cíl priorit programu nebo její splnění, 
Komise prokáže jak její nepoužitelnost 
podle článku 2, tak nesplnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se

5. Komise soulad poskytnutých informací
o použitelnosti a splnění předběžných 
podmínek posoudí v rámci svého 
posouzení dohody o partnerství a 
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může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem pro 
pozastavení plateb ze strany Komise.

programů. Komise se může v souladu se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů při 
schvalování programu rozhodnout 
pozastavit všechny průběžné platby na 
příslušný program nebo jakoukoli jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek, což napomůže dosažení cílů 
tohoto programu. Nedokončení opatření 
ke splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem pro 
pozastavení plateb ze strany Komise 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů. Pozastavení plateb bude zrušeno 
neprodleně poté, co členský stát splní 
předběžné podmínky použitelné na 
program.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů. Při schvalování programu se 
může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění 
předběžných podmínek. Nedokončení 
opatření ke splnění předběžných 
podmínek ve lhůtě stanovené v programu
je důvodem pro pozastavení plateb ze 
strany Komise.

5. Komise může při schvalování programu 
rozhodnout o pozastavení všech nebo části 
průběžných plateb na příslušnou prioritu 
tohoto programu, dokud nedojde k 
dokončení opatření uvedených v odstavci 
3, pokud je to nezbytné pro to, aby se 
předešlo významnému snížení účinnosti a 
efektivity dosahování specifických cílů 
dané priority. Nedokončení opatření ke 
splnění použitelných předběžných 
podmínek, které nebyly splněny ke dni 
předložení příslušného programu ve lhůtě 
stanovené v odstavci 3, je důvodem pro 
pozastavení průběžných plateb na dotčené 
priority tohoto programu ze strany 
Komise. Rozsah pozastavení je v obou 
případech úměrný opatřením, jež mají být 
přijata, a ohroženým finančním 
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prostředkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanovení odstavce 5 se nepoužijí v 
případě dohody mezi Komisí a členským 
státem o nepoužití předběžné podmínky 
nebo o skutečnosti, že použitelná 
předběžná podmínka byla splněna, jak 
vyplývá ze schválení programu a dohody o 
partnerství, nebo v případě, že Komise 
nevznese připomínky do 60 dnů od 
předložení zprávy podle odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komise pozastavení průběžných plateb 
pro prioritu neprodleně zruší, pokud 
členský stát dokončí opatření týkající se 
splnění předběžných podmínek 
použitelných pro daný program, které 
nebyly splněny v okamžiku, kdy Komise o 
tomto pozastavení rozhodla. Komise toto
pozastavení rovněž neprodleně zruší v 
případě, že po změně programu 
souvisejícího s příslušnou prioritou se 
příslušná předběžná podmínka již 
nepoužije.
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Or. en

Pozměňovací návrh 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odstavce 1 až 5 se nepoužijí na 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce.

6. Odstavce 1 až 5b se nepoužijí na 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Částka ve výši 5 % ze zdrojů přidělených 
každému fondu SSR a členskému státu, s 
výjimkou zdrojů přidělených na cíl 
Evropská územní spolupráce, na 
Iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí a na hlavu V nařízení 
o EMFF, tvoří výkonnostní rezervu, která 
se přiděluje v souladu s článkem 20.

Částka ve výši 5 % ze zdrojů přidělených 
EFRR, ESF a Fondu soudržnosti v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
uvedeného v čl. 81 odst. 2 písm. a), na 
program EZFRV a na hlavu V EMFF
tvoří výkonnostní rezervu, která bude 
vytvořena v rámci dohody o partnerství a 
programů v souladu s rámcem 
stanoveným v příloze II a která se přiděluje 
v souladu s článkem 20.

Následující zdroje jsou vyloučeny pro 
účely výpočtu výkonnostní rezervy:
a) zdroje přidělené na Iniciativu na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí 
stanovenou v operačním programu 
v souladu s čl. 15 bodem iii) nařízení 
(2013/….) ESF;
b) zdroje přidělené na technickou podporu 
z podnětu Komise v souladu se zvláštními 



AM\941563CS.doc 59/74 PE514.636v02-00

CS

pravidly týkajícími se fondů;
c) zdroje převedené na nástroj pro 
propojení Evropy z Fondu soudržnosti 
v souladu s čl. 84 odst. 4;
d) zdroje převedené na Evropský fond 
pomoci nejchudším osobám z Fondu 
soudržnosti v souladu s čl. 84 odst. 5;
e) zdroje přidělené na inovativní opatření 
pro udržitelný rozvoj měst v souladu s čl. 
84 odst. 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů stanovených 
ve výkonnostním rámci, může v souvislosti 
s dotyčnými prioritami uplatnit finanční 
opravy. Komise je zmocněna přijmout 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 142 pro stanovení kritérií a 
metodologie pro určení úrovně finančních 
operací, které mají být uplatněny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů stanovených 
ve výkonnostním rámci, může v souvislosti 
s dotyčnými prioritami uplatnit finanční 
opravy. Komise je zmocněna přijmout 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 142 pro stanovení kritérií a 
metodologie pro určení úrovně finančních 
operací, které mají být uplatněny..

4. Pokud Komise na základě posouzení 
závěrečné zprávy o provádění programu 
zjistí závažné nesplnění cílů týkajících se 
finančních a výstupních ukazatelů a 
klíčových kroků provádění stanovených ve 
výkonnostním rámci v důsledku 
jednoznačně zjištěných nedostatků v 
provádění, o nichž Komise již dříve 
informovala podle čl. 44 odst. 7 po úzkých 
konzultacích s dotčeným členským státem, 
a že tento členský stát neučinil potřebná 
nápravná opatření, aby tyto nedostatky 
odstranil, může bez ohledu na článek 77
v souvislosti s dotyčnými prioritami 
uplatnit finanční opravy v souladu se 
zvláštními pravidly pro fondy.

Při uplatnění finančních oprav Komise 
zohlední – s patřičným přihlédnutím k 
zásadě proporcionality – míru čerpání a 
vnější faktory, které k danému selhání 
přispěly.
Finanční opravy nebudou uplatněny, 
pokud nesplnění cílů zapříčinily socio-
ekonomické faktory nebo faktory 
životního prostředí, výrazné změny v 
ekonomických nebo environmentálních 
podmínkách v určitém členském státě 
nebo působením vyšší moci, které vážně 
narušilo naplnění daných priorit 
v přiměřené prováděcí lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud dotyčný členský stát přijal euro, a) pokud dotyčný členský stát přijal půjčku 
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dostává makrofinanční pomoc od Unie na 
základě nařízení Rady (EU) č. 407/2010;

od Unie na základě nařízení Rady (EU) 
č. 407/2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora finančních nástrojů se 
uskuteční na základě předběžného 
hodnocení, které prokázalo různá selhání 
trhu či ne právě optimální investiční 
situace, a na základě odhadované míry a 
rozsahu investičních potřeb, včetně typů 
finančních nástrojů, které mají získat 
podporu. Takovéto předběžné hodnocení 
zahrnuje:
a) analýzu špatných  podmínek na trhu, 
ne právě optimálních investičních situací 
a investičních potřeb pro oblasti politiky a 
tematické cíle nebo investiční priority, 
kterým je třeba se věnovat, s cílem přispět 
k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority nebo 
opatření, které mají být podpořeny 
prostřednictvím finančních nástrojů. Tato 
analýza je založena na dostupné 
metodologii osvědčených postupů;
b) posouzení přínosu finančních nástrojů, 
které mají být podporovány z evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
souladu s jinými formami veřejného 
zásahu směřujícího na tentýž trh, 
možných důsledků pro státní podporu, 
přiměřenosti plánovaného zásahu a 
opatření k minimalizaci narušení trhu;
c) odhad dalších veřejných a soukromých 
zdrojů, které lze potenciálně získat 
postupně až na úrovni konečného 
příjemce (očekávaný pákový efekt), 
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popřípadě včetně posouzení potřeby a 
míry preferenčního odměňování s cílem 
přilákat zdroje soukromých investorů jako 
protistrany a/nebo popis mechanismů, 
které budou použity ke zjištění potřeby; a
d) posouzení poučení a zkušeností z 
využívání podobných nástrojů a z 
předběžných hodnocení, která provedly 
členské státy v minulosti, a toho, jak bude 
toto poučení využito při postupu vpřed; 
rozsah takového preferenčního 
odměňování, jako je například 
konkurenční nebo náležitě nezávislý 
proces posuzování;
e) navrhovanou investiční strategii, včetně 
zkoumání možností prováděcích opatření 
ve smyslu článku 33, finančních 
produktů, které mají být nabídnuty, 
konečných příjemců, na které se zaměřit, 
popřípadě kombinace s grantovou 
podporou;
f) specifikaci očekávaných výsledků a 
toho, jak má daný finanční nástroj přispět 
k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci příslušné priority 
nebo opatření, včetně ukazatelů pro tento 
příspěvek;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o finanční nástroje uvedené v 
čl. 33 odst. 1 písm. a), musí žádost o 
platbu zahrnovat a odděleně uvádět 
celkovou částku podpory vyplacené na 
dotyčný finanční nástroj.

1. Pokud jde o finanční nástroje uvedené v 
čl. 33 odst. 1 písm. a) a finanční nástroje 
uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) 
prováděné v souladu s čl. 33 odst. 4 písm. 
a) a b), musí být v jednotlivých fázích 
podávány žádosti o průběžné platby 
týkající se příspěvků z programů 
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vyplácených na dotyčný finanční nástroj 
během období způsobilosti v souladu s 
těmito podmínkami:
a) částka příspěvku z programu vyplácená 
na dotyčný finanční nástroj obsažená v 
každé žádosti o průběžnou platbu podané 
během období způsobilosti uvedeného v čl. 
55 odst. 2 nesmí překročit 25 % celkové 
částky příspěvků z programu na finanční 
nástroj podle příslušné dohody o 
financování odpovídající výdajům ve 
smyslu čl. 36 odst. 1 písm. a), b) a d), 
která má být vyplacena během období 
způsobilosti uvedeného v čl. 55 odst. 2. 
Žádosti o průběžnou platbu podané po 
uplynutí období způsobilosti uvedeného v 
čl. 55 odst. 2 musí obsahovat celkovou 
část způsobilých výdajů ve smyslu článku 
36;
b) každá žádost o průběžnou platbu 
uvedená v písmeni a) může obsahovat až 
25 % celkové částky vnitrostátního 
spolufinancování uvedené v čl. 33 odst. 8, 
která má být vyplacena na dotyčný 
finanční nástroj podle očekávání celkové 
částky příspěvků, nebo na úrovni 
konečných příjemců výdajů ve smyslu čl. 
36 odst. 1 písm. a), b) a d) v rámci období 
způsobilosti uvedeného v čl. 55 odst. 2;
c) následné žádosti o průběžnou platbu 
podané během období způsobilosti 
uvedeného v čl. 55 odst. 2 se podávají 
teprve:
i) v případě druhé žádosti o průběžnou 
platbu poté, co bylo vynaloženo jako 
způsobilé výdaje ve smyslu čl. 36 odst. 1 
písm. a), b) a d) nejméně 60 % částky, 
která byla předmětem první žádosti o 
průběžnou platbu;
ii) v případě třetí a jakékoli další žádosti o 
průběžnou platbu poté, co bylo 
vynaloženo jako způsobilé výdaje ve 
smyslu čl. 36 odst. 1 písm. a), b) a d) 
nejméně 70 % částky, která byla 
předmětem předchozích žádostí o 
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průběžnou platbu;
d) každá žádost o průběžnou platbu, která 
uvádí výdaje související s finančními 
nástroji, samostatně uvede celkovou 
částku příspěvků z programu vyplacených 
na daný finanční nástroj a částky 
vyplacené jako způsobilé výdaje ve smyslu 
čl. 36 odst. 1 písm. a), b) a d).
Při uzavření programu musí žádost o 
výplatu konečného zůstatku obsahovat 
celkovou částku způsobilých výdajů podle 
článku 36.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě poskytnutí pozemků nebo 
nemovitostí hodnotu osvědčuje nezávislý 
kvalifikovaný odborník nebo náležitě 
oprávněný úřední orgán, přičemž tato 
hodnota nesmí překročit limit stanovený v 
odst. 3 písm. b);

d) v případě poskytnutí pozemků nebo 
nemovitostí hodnotu osvědčuje 
prostřednictvím transparentního a řádně 
provedeného šetření nezávislý 
kvalifikovaný odborník nebo náležitě 
oprávněný úřední orgán, přičemž tato 
hodnota nesmí překročit limit stanovený v 
odst. 3 písm. b);

Or. bg

Odůvodnění

Pokud jde o osvědčení hodnoty, je nutné zajistit, aby požadavky na výběr nezávislého 
kvalifikovaného odborníka či úředního orgánu byly přísně dodržovány v zájmu co 
nejtransparentnějšího postupu výběru a čelení pokusům o zneužití.

Pozměňovací návrh 492
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, míra nezaměstnanosti, úroveň 
vzdělanosti a hustota obyvatel u 
rozvinutějších regionů; 

b) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, případně s přihlédnutím ke 
konkrétní situaci regionů, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, míra 
nezaměstnanosti, úroveň vzdělanosti a 
hustota obyvatel, čistý upravený důchod 
na obyvatele, nerovnosti uvnitř regionů 
(NUTS 3) a index demografické 
zranitelnosti u rozvinutějších regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „veřejnými nebo rovnocennými 
strukturálními výdaji“ tvorba hrubého 
fixního kapitálu vládních institucí uváděná 
v programech stability a konvergenčních 
programech vypracovaných členskými 
státy v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1466/9729 za účelem popisu jejich 
střednědobé rozpočtové strategie;

1. „veřejnými nebo rovnocennými 
strukturálními výdaji“ tvorba hrubého 
fixního kapitálu vládních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné nebo rovnocenné strukturální 
výdaje, jež nesou členské státy v podobě 
spolufinancování programů 
spolufinancovaných v rámci 
strukturálních fondů, nebudou zahrnuty 
do veřejných nebo rovnocenných 
strukturálních výdajů zohledňovaných na 
základě dohod o partnerství pro účely 
zajištění souladu s Paktem o stabilitě a 
růstu, neboť tyto výdaje představují 
závazek přímo vyplývající z respektování 
zásady doplňkovosti, která je základní 
zásadou politiky soudržnosti; veřejné 
výdaje, jež členské státy nesou v podobě 
spolufinancování programů 
spolufinancovaných v rámci 
strukturálních fondů, proto musí být 
vyjmuty z omezení Paktu o stabilitě a 
růstu, neboť tyto výdaje jsou určeny na 
podporu konkurenceschopnosti, růstu a 
vytváření pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 495
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 
obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 
nižší než 85 % průměru EU-27 v průběhu 
stejného období, a pro nejvzdálenější 
regiony;

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, pro nejvzdálenější regiony 
včetně dodatečných finančních prostředků 
a pro členské státy, které tvoří jediný 
region a které jsou ke dni 1. ledna 2014 
způsobilé pro přechodný režim Fondu 
soudržnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 496
Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členský stát může z vlastního podnětu 
určit jeden koordinační orgán, jehož 
úkolem je udržovat kontakt s příjemci a 
zainteresovanými občany a poskytovat jim 
informace a navazovat kontakty mezi 
těmito subjekty a příslušnými řídícími 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) aktualizuje vnitrostátní společné 
veřejné internetové stránky různých fondů 
Unie, na nichž bude uvedeno, jak byly 
prostředky z fondů vyžity v předchozích 
letech, a je-li to možné, jejich navrhované 
použití ve stávajícím roce, a to ve formě, 
která je srozumitelná široké veřejnosti; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy budou za každý rok od roku 
2016 do roku 2022 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 75 odst. 1.

Členské státy budou za každý rok od roku 
2016 do roku 2025 včetně předkládat 
dokumenty uvedené v čl. 59 odst. 5 
finančního nařízení ve lhůtě uvedené 
tamtéž, a to:

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě dohody může členský stát 
dotyčné prostředky opětovně využít ve 
shodě s ustanoveními čl. 135 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Přenesení pravomoci uvedené v 
článcích ...1 na Komisi platí na dobu tří 
let ....2. Komise vypracuje zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto tříletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje do doby 
přezkumu tohoto nařízení, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti prodloužení námitku nejpozději 3 
měsíce před koncem tohoto období.
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______________
1 (vložte všechna čísla veškerých článků, u 
nichž se používají akty v přenesené 
pravomoci)
2 Úř. věst.: (vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost).

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 
3, článku 12, čl. 20 odst. 4, čl. 29 odst. 6, 
čl. 32 odst. 1, čl. 33 odst. 3, 4 a 7, čl. 34 
odst. 3, čl. 35 odst. 5, čl. 36 odst. 4, čl. 54 
odst. 1, článku 58, čl. 112 odst. 2, čl. 114 
odst. 8, čl. 114 odst. 9, čl. 116 odst. 1, čl. 
117 odst. 1, čl. 132 odst. 4, čl. 136 odst. 6 a 
článku 141 kdykoli zrušit.

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci podle čl. 20 odst. 4,
čl. 32 odst. 10, čl. 33 odst. 4 a 5, čl. 36 
odst. 4, článku 58 a čl. 136 odst. 6 kdykoli 
zrušit.

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.  
Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm 
bude upřesněno.  Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

 Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.  
Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm 
bude upřesněno.  Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 20 odst. 4, čl. 32 odst. 10, čl. 33 odst. 4, 
čl. 34 odst. 5, článku 58 a čl. 136 odst. 6
vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Soudržnost a soulad se správou
hospodářských záležitostí Unie

2. Soudržnost s hospodářskou strategií
Unie, Listinou základních práv Evropské 
unie a sociálními politikami

Or. fr

Pozměňovací návrh 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy budou věnovat zvláštní
pozornost tomu, aby upřednostňovaly
výdaje napomáhající růstu, včetně výdajů 
na zdělávání, výzkum, inovace a 

1. Členské státy budou věnovat pozornost 
tomu, aby podporovaly výdaje 
napomáhající růstu, včetně výdajů na 
zdělávání, výzkum, inovace a energetickou 
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energetickou účinnost, a také výdaje 
usnadňující přístup malých a středních 
podniků k financování a zajišťující 
environmentální udržitelnost, řízení 
přírodních zdrojů a oblasti klimatu a aby 
byly tyto výdaje účelně vynakládány. 
Přihlédnou také k zachování či rozšíření 
rozsahu a účinnosti služeb zaměstnanosti a 
aktivních politik trhu práce se zaměřením 
na nezaměstnanost mladých.

účinnost, a také výdaje usnadňující přístup 
malých a středních podniků a sdružení 
k financování a zajišťující sociální a 
environmentální udržitelnost a řízení 
přírodních zdrojů, oblasti klimatu a politik 
boje proti vyloučení a diskriminaci a 
zajištění, aby byly tyto výdaje 
vynakládány účelně a v souladu 
s hospodářskou strategií Unie a Listinou 
základních práv Evropské unie. 
Přihlédnou také k zachování či rozšíření 
rozsahu a účinnosti sociálních politik, 
služeb zaměstnanosti a politik trhu práce s
prioritním zaměřením na nezaměstnanost 
mladých.

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přípravě smluv o partnerství 
naprogramují členské státy fondy SSR 
s přihlédnutím k nejnovějším doporučením 
pro danou zemi, která vydává Rada na 
základě čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu se svými příslušnými úkoly a 
povinnostmi. Členské státy přihlédnou 
rovněž k příslušným doporučením Rady 
vycházejícím z Paktu o stabilitě a růstu 
a k hospodářským ozdravným 
programům. Každý členský stát ve 
smlouvě o partnerství stanoví v souladu 
s čl. 14 písm. a) bodem i) tohoto nařízení a 
po konzultaci s příslušnými regionálními a 
místními orgány, jakým způsobem mají 
různé finanční zdroje, unijní i státní, 
přispívat k řešení problémů, které byly 
zjištěny v příslušných doporučeních pro 
jednotlivé země, a k dosažení cílů 

2. Při přípravě smluv o partnerství 
naprogramují členské státy fondy SSR 
s přihlédnutím k cílům stanoveným 
v článku 174 Smlouvy. Každý členský stát 
ve smlouvě o partnerství stanoví v souladu 
s čl. 14 písm. a) bodem i) tohoto nařízení a 
po konzultaci s příslušnými regionálními a 
místními orgány, jakým způsobem mají 
různé finanční zdroje, unijní i státní, 
přispívat k řešení problémů, které byly 
zjištěny v příslušných doporučeních pro 
jednotlivé země, a k dosažení cílů 
vymezených v národních programech 
reforem dané země.
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vymezených v národních programech 
reforem dané země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl 5 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Měla by se podporovat udržitelná 
správa biologické rozmanitosti a 
ekosystémů, a to zejména v 
nejvzdálenějších regionech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kromě úprav v důsledku změn ve výši 
prostředků přidělených na danou prioritu 
může členský stát v řádně odůvodněných 
případech, mezi něž patří významné 
změny hospodářských a 
environmentálních podmínek a podmínek 
na trhu práce v daném členském státě 
nebo regionu, navrhnout v souladu s 
článkem 26 tohoto nařízení přehodnocení 
milníků a cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 508
Sari Essayah

Návrh nařízení
Příloha VI – oddíl 2 – bod 2.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát a řídící orgán zajistí, aby 
informace o činnosti fondů Unie 
v členském státě byly centrálně dostupné 
na jedné internetové stránce, a to 
transparentním způsobem, včetně 
prováděné strategie, akčního programu, 
seznamu projektů a stručného popisu a 
rozpočtů činnosti a projektů, jakož i 
odkazů za internetové stránky, na nichž 
poskytují informace příjemci a kde by měl 
být uveden popis projektu, na nějž je 
podpora poskytována.

Or. fi

Pozměňovací návrh 509
Andrey Kovatchev

Návrh nařízení
Příloha VI – oddíl 2 – bod 2.1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informační střediska o Evropě, jakož i 
zastoupení Komise v členských státech;

b) informační střediska o Evropě, jakož i 
zastoupení Komise a informační 
kanceláře Evropského parlamentu
v členských státech, a případně další 
informační sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Sari Essayah

Návrh nařízení
Příloha 6 – oddíl 3 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informační opatření pro příjemce a 
potenciální příjemce

3. Netýká se českého znění (jazyková 
úprava finského znění).

Or. fi


