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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0615),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0335/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 15. prosince 20111,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20122,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne [...],

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro rybolov, Výboru pro kulturu 
a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0335/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 47, 17.2.2011, s. 1.
2 Úř. věst. C 0 ze dne 0.0.0000, s. 0 / dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Nadpis 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 

(9) V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem by měl členský stát 
navázat spolupráci tím, že s příslušnými
regionálními a místními orgány uzavře 
dohodu o partnerství. Členské státy by 
rovněž měly v souladu se svými 
institucionálními, právními a finančními 
rámci spolupracovat s hospodářskými a 
sociálními partnery, jinými orgány veřejné 
správy a 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 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnou v článcích 4 a 5 je nutné posílit zásady víceúrovňové správy a 
spolupráce, neboť ty jsou základním předpokladem pro účinné stanovení a provádění cílů 
Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

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.

V souvislosti se svým úsilím o zvýšení 
hospodářské, územní a sociální soudržnosti 
by měla Unie ve všech fázích provádění 
fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, 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, 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

Odůvodnění

Součástí nařízení o společných ustanoveních by mělo být sociální začlenění a nediskriminace,
a to na základě závazků obsažených ve Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování EU a 
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v Listině základních práv.

Pozměňovací návrh 4

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 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(12) Cíle fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 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 článcích 11 a 191 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 přijaté Komisí 
v aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článků 8 a 9.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise by měla prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci přijmout společný 
strategický rámec, který převádí cíle Unie 
do klíčových činností pro fondy SSR, aby 
poskytl jasnější strategické zaměření 
procesu programování na úrovni členských 
států a regionů. Společný strategický rámec 
by měl zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů SSR a ostatních příslušných politik a 

(14) Má-li být dosaženo cílů strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, měl by společný
strategický rámec koordinovat a vyvažovat
investiční priority s tematickými cíli 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, jak je stanoveno 
v tomto nařízení. Cílem společného 
strategického rámce je poskytnout jasnější 
strategické zaměření procesu programování 
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nástrojů Unie. na úrovni členských států a regionů. 
Společný strategický rámec by měl 
zjednodušit odvětvovou a územní 
koordinaci zásahů Unie prostřednictvím 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a ostatních 
příslušných politik a nástrojů Unie.
V příloze k tomuto nařízení by měl být 
připojen společný strategický rámec.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s články 10–12.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Je třeba úzce propojit fondy, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s programem Horizont 
2020, a posílit tak výzkumné a inovační 
kapacity vnitrostátních a regionálních 
subjektů v rámci strategií inteligentní 
specializace a cíle budování „cesty 
k excelenci“. Zásada excelence by měla 
být klíčovým prvkem rozvoje součinnosti 
politiky soudržnosti a výzkumu a vývoje
s inovacemi.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se posílit dopad politik Unie, je nutné zajistit úzkou součinnost se zvláštním ohledem na 
to, aby se politika soudržnosti a politika výzkumu a vývoje doplňovaly.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na základě společného strategického 
rámce přijatého Komisí 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 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, stanovit pevné závazky pro 
dosažení cílů strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a to prostřednictvím 
programování fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních,
a navrhnout opatření, která zajistí 
efektivní a účinné provádění fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 12 a současně sladění znění mezi tímto bodem 
odůvodnění a čl. 14 písm. d) a e).

Pozměňovací návrh 8

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 

(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 
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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.

Unie. Předběžná podmínka se používá 
pouze tehdy, má-li přímou vazbu a dopad 
na efektivní provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních. Informace o splnění těchto 
předběžných podmínek poskytnuté 
členskými státy by Komise měla hodnotit 
v rámci svého posouzení smlouvy 
o partnerství. V případech, kdy nebudou 
předběžné podmínky splněny, by Komise 
měla mít pravomoc pozastavit platby 
dotčenému programu v souladu se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 17.

Pozměňovací návrh 9

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 
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 

(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.



PE487.740v03-00 12/97 PR\902007CS.doc

CS

finanční opravy, aby zajistila, že se 
prostředky z rozpočtu Unie neplýtvá nebo 
že nejsou využívány neúčinným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 18.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

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 

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, byla podpořena 
zdravými hospodářskými politikami a aby 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, 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 ve 
smlouvě o partnerství a změnami 
programů, aby podpořil doporučení Rady 
pro řešení makroekonomické nerovnováhy 
a sociálních a ekonomických problémů.
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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.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 21. Ustanovení o podmínkách v rámci Paktu o stabilitě 
a růstu by se měla používat i nadále.

Pozměňovací návrh 11

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 fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, a 
jejich dopadu na obecné cíle fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Na základě následných 
hodnocení by Komise měla pro každý fond 
vypracovat následnou souhrnnou 
hodnotící zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 50.
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Pozměňovací návrh 12

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 za předpokladu, že odpovídají 
tomuto nařízení a splňují zvláštní pravidla 
týkající 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

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 4 odst. 4.

Pozměňovací návrh 13

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
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Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 18.

Pozměňovací návrh 14

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 rozpočet přidělený 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, 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 rozpočet přidělený na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
pokrývat rovněž sdělování politických 
priorit Evropské unie, pokud se týkají 
obecných cílů tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 105.

Pozměňovací návrh 15

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 

(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 
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spolufinancování pomocí vhodné míry 
vnitrostátní podpory.

spolufinancování pomocí vhodné míry 
přímé i nepřímé vnitrostátní podpory.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 24.

Pozměňovací návrh 16

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 společného 
strategického rámce, 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 

(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, metody poskytování 
informací o podpoře cílů v oblasti změny 
klimatu, kritéria pro definici oblasti 
a populace, na kterou se 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 zahrnutá do dohod
o financování a do 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 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 
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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 měnit 
přílohy I a IV za účelem řešení budoucích 
potřeb přizpůsobení. Je zvláště důležité, 
aby Komise během svých přípravných 
prací vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

výměny informací o operacích, vhodnou
auditní stopu, pravidla pro používání 
údajů shromážděných v průběhu auditů, 
podmínky vnitrostátních auditů, 
akreditační kritéria pro řídící a certifikační 
orgány, identifikaci přijatelných nosičů dat 
a kritéria pro stanovení úrovně finanční 
opravy, která má být uplatněna. Komise by 
také měla být oprávněna měnit přílohy I a 
IV za účelem řešení budoucích potřeb 
přizpůsobení. Je zvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy zabývajícími se přenesením pravomoci 
v článcích 2, 8, 12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 a 132.

Pozměňovací návrh 17

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 

(90) Pokud jde o veškeré fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, Komise by měla být 
zmocněna přijímat prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smluv 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 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 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy zabývajícími se prováděcími akty v článcích 18 
a 21.

Pozměňovací návrh 18

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 

(91) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, prováděcí 
pravomoci, pokud jde o standardní 
podmínky pro monitorování finančních 
nástrojů, modely sledování a podávání 
informací o finančních nástrojích, 
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 
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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 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

zprostředkovateli, 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.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 18.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví obecná pravidla 
použitelná na Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond 
(ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropský námořní a rybářský 
fond (EMFF), které fungují pod 
společným strategickým rámcem (dále jen 
„fondy SSR“). Vymezuje rovněž 
ustanovení nezbytná k zajištění účinnosti 
fondů SSR a jejich koordinace mezi sebou 
i s dalšími nástroji Unie.

Toto nařízení stanoví obecná pravidla 
použitelná na Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond 
(ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropský námořní a rybářský 
fond (EMFF) (dále jen „fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních“). Předkládá rovněž 
ustanovení nezbytná k zajištění účinnosti 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a jejich 
koordinace mezi sebou i s dalšími nástroji 
Unie.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu; jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se na finanční 
nástroje podporované z fondů SSR použijí 
definice finančních nástrojů stanovené ve 
finančním nařízení, pokud není v tomto 
nařízení stanoveno jinak:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho se použijí tyto definice: Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí dokument, který převádí cíle 
a záměry strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění do 
podoby klíčových akcí pro fondy SSR, 
zřizuje pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována 

(2) „společným strategickým rámcem“ se 
rozumí rámec, který koordinuje a vyvažuje 
investiční priority, aby se tak mohly 
uskutečnit cíle a záměry strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, jež zřizuje pro každý tematický 
cíl mechanismy pro zajištění soudržnosti 
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z jednotlivých fondů SSR a mechanismy 
pro zajištění soudržnosti a souladu 
programování fondů SSR s hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti 
členských států a Unie;

a souladu programování fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s hospodářskými politikami 
a politikami zaměstnanosti členských států 
a Unie;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká potřeby vytvořit soudržnější definici SSR, která by byla 
použita v celém nařízení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „finančními nástroji“ se rozumí 
finanční nástroje v souladu s definicí 
obsaženou ve finančním nařízení, pokud 
není uvedeno jinak;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje strukturu článku zahrnutím definice finančních nástrojů 
do výčtu definic.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „fondem fondů“ se rozumí fond 
zřízený s cílem poskytovat podporu 
z programů několika subjektům, které 
provádějí finanční nástroje;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti je nutné předložit definici „fondu fondů“. Tento pozměňovací návrh
směřuje k jejímu vytvoření, a to na základě zažitých termínů z oblasti financí a investic.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je prováděna v rámci 
partnerství na vhodné úrovni;

(16) „strategií místního rozvoje“ se rozumí 
ucelená soustava operací za účelem splnění 
cílů a potřeb na místní úrovni, která 
přispívá ke splnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a která je připravena a 
prováděna v rámci partnerství s místními 
akčními skupinami na vhodné úrovni;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zabývá potřebou poskytnout ucelenější definici pojmu „strategie 
místního rozvoje“ a současně ji jednoznačně propojit s místními akčními skupinami, neboť 
zejména ony tyto strategie připravují a provádí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé nebo střední 
podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES nebo jeho pozdějších změn;

(22) „malými a středními podniky“ se 
rozumí mikropodniky, malé nebo střední 
podniky v souladu s definicí obsaženou 
v doporučení Komise č. 2003/361/ES;

Or. en

Odůvodnění

Poslední část definice uvedené v bodu 22 již není díky pravidlu dynamických odkazů 
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nezbytná. („Dynamický odkaz“: ustanovení, na které se odkazuje, je vždy bráno jako 
ustanovení popřípadě pozměněné.)

Pozměňovací návrh 27

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, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, 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 národních programů reforem.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění projednávaného právního 
předpisu; jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Odůvodnění
Národní programy reforem jsou strategické plánovací dokumenty s dlouhodobou 
perspektivou, v nichž jsou navrženy hospodářské reformy a restrukturalizace, které jsou 
nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti. Naopak doporučení pro jednotlivé země jsou 
připravována každoročně a vyznačují se krátkodobým přístupem, a proto je obtížnější spojit 
je s dlouhodobou perspektivou fondů, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a subjekty určené 
členskými státy pro tento účel zodpovídají 
za provádění programů a plnění svých 

4. Členské státy na příslušné územní 
úrovni v souladu s jejich institucionálním, 
právním a finančním rámcem a za 
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úkolů podle tohoto nařízení a zvláštních 
pravidel pro fondy na příslušné územní 
úrovni v souladu s institucionálním, 
právním a finančním rámcem dotyčného 
členského státu, pokud jsou v souladu 
s tímto nařízením a se zvláštními 
nařízeními o fondech.

předpokladu, že odpovídají tomuto 
nařízení a splňují zvláštní pravidla týkající 
se fondů, a subjekty určené členskými 
státy pro tento účel zodpovídají za 
přípravu a provádění programů a plnění 
svých úkolů podle tohoto nařízení a 
zvláštních pravidel pro fondy.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné posílit zásady víceúrovňové správy a spolupráce, neboť ty jsou základním 
předpokladem pro účinné stanovení a provádění cílů Unie.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát 
spolupráci s těmito partnery:

1. V souvislosti se smlouvou o partnerství 
a s každým programem naváže členský stát 
spolupráci tím, že s příslušnými 
regionálními a místními orgány uzavře 
dohodu o partnerství v souladu s čl. 4 
odst. 4.
Členské státy spolupracují rovněž s těmito 
partnery:

Or. en

Odůvodnění

Kromě posílení zásad víceúrovňové správy a partnerství je nutné mít k dispozici 
jednoznačnou definici partnerů a způsobu, jímž budou do politického procesu zapojeni. 
V tomto pozměňovacím návrhu se odráží postoj Evropského parlamentu týkající se toho, že 
místní a regionální orgány by měly být plně zapojeny do příprav smluv o partnerství a do 
všech fází provádění politiky soudržnosti, a to strukturovaným a systematickým způsobem.



PR\902007CS.doc 25/97 PE487.740v03-00

CS

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušné regionální, místní, městské a 
jiné orgány veřejné správy;

b) jiné orgány veřejné správy, než které 
jsou uvedeny v úvodní větě tohoto 
odstavce, a

Or. en

Odůvodnění

Kromě posílení zásad víceúrovňové správy a partnerství je nutné mít k dispozici 
jednoznačnou definici partnerů a způsobu, jímž budou do politického procesu zapojeni.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hospodářští a sociální partneři; a a) hospodářští a sociální partneři;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě zapojí členské státy 
partnery do přípravy smluv o partnerství a 
zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.

2. V souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě a, jak je uvedeno 
v odstavci 1, v souladu s dohodou o 
partnerství, zapojí členské státy partnery 
do přípravy smluv o partnerství a zpráv o
pokroku a do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů. 
Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.
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Or. en

Odůvodnění

Kromě posílení zásad víceúrovňové správy a partnerství je nutné mít k dispozici 
jednoznačnou definici partnerů a způsobu, jímž budou do politického procesu zapojeni.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142, aby stanovila evropský 
kodex chování, který stanoví cíle a kritéria, 
která mají podpořit provádění dohod o 
partnerství a zjednodušit sdílení informací, 
zkušeností, výsledků a osvědčených 
postupů mezi členskými státy.

3. Bude ustaven evropský kodex chování
s cílem stanovit cíle a kritéria, která mají 
podpořit provádění dohod o partnerství 
a zjednodušit sdílení informací, zkušeností, 
výsledků a osvědčených postupů mezi 
členskými státy. Komise je zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 142, v nichž evropský 
kodex chování stanoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví při přípravě a provádění 
programů.

Členské státy a Komise zajistí podporu 
rovnosti žen a mužů a ucelené začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví při přípravě a 
provádění programů, a to ve všech fázích
přípravy, programování a provádění a 
následně i sledování a vyhodnocování.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o společných ustanoveních by mělo obsahovat hlediska zohledňování rovnosti žen a 
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mužů a přístupnosti ve všech oblastech, která by měla platit ve všech fázích realizace
programů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise přijmou vhodná 
opatření, aby během přípravy a provádění 
programů nedocházelo k diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace.

Členské státy a Komise přijmou vhodná 
opatření, aby během přípravy a provádění 
programů nedocházelo k diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Především by při přípravě,
programování a provádění programů 
měla být v případě potřeby zohledněna 
přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o společných ustanoveních by mělo obsahovat hlediska zohledňování rovnosti žen a 
mužů a přístupnosti ve všech oblastech, která by měla platit ve všech fázích realizace
programů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle fondů SSR je nutno monitorovat 
v rámci zásad udržitelného rozvoje 
a prosazování cíle Unie chránit životní 
prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je 
stanoveno v článku 11 Smlouvy, při 
zohlednění zásady „platí znečišťovatel“.

Cíle fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, je nutno 
monitorovat 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“.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zlepšuje soudržnost textu, doplňuje odkaz na Smlouvu a slaďuje text 
článku se zněním používaným ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise při přípravě a 
provádění smluv o partnerství a programů 
zajistí podporu požadavků na ochranu 
životního prostředí, účinného využívání 
zdrojů, opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, 
odolnosti proti katastrofám a předcházení 
rizikům. Členské státy musí poskytovat 
informace o podpoře plnění cílů v oblasti 
změny klimatu s použitím metodologie 
přijaté Komisí. Komise přijme tuto 
metodologii prostřednictvím prováděcího 
aktu. Prováděcí akt se přijímá v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 143 odst. 3.

Členské státy a Komise při přípravě a 
provádění smluv o partnerství a programů 
zajistí podporu požadavků na ochranu 
životního prostředí, účinného využívání 
zdrojů, opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, 
odolnosti proti katastrofám a předcházení 
rizikům. Členské státy musí poskytovat 
informace o podpoře plnění cílů v oblasti 
změny klimatu s použitím metodologie 
přijaté Komisí. Komise je v souladu
s článkem 142 oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, jimiž tuto 
metodologii stanoví.

Or. en

Odůvodnění

Přijetí metodologie je opatřením obecného významu, jehož cílem je doplnit i jiné než 
podstatné prvky základního právního aktu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů

(6) zachování a ochrana životního 
prostředí a podpora účinného využívání 
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zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zlepšuje soudržnost textu tím, že slaďuje text článku se zněním 
používaným ve Smlouvě.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný strategický rámec promítá 
záměry a cíle strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do klíčových opatření týkajících 
se fondů SSR s cílem podpořit 
harmonický, vyrovnaný a udržitelný 
rozvoj Unie.

Společný strategický rámec koordinuje a 
vyvažuje investiční priority s tematickými 
cíli stanovenými v článku 9, a podporuje 
tak harmonický, vyrovnaný a udržitelný 
rozvoj Unie a přispívá k dosažení záměrů 
a cílů strategie Unie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění. 

Or. en

Odůvodnění

Klíčovou úlohou SSR by mělo být zajištění koordinace a vyváženosti investičních priorit.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro každý tematický cíl klíčová 
opatření, která mají být podporována 
z každého fondu SSR;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů SSR, pokud jde o 
spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro pobřežní oblasti;

d) prioritní oblasti pro činnosti 
jednotlivých fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních,
pokud jde o územní spolupráci, 
s přihlédnutím k makroregionálním 
strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti, 
pokud se členské státy a regiony na těchto 
strategiích podílí;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh ozřejmuje povahu činností v oblasti spolupráce a zaměřuje se rovněž na 
posílení úlohy makroregionálních strategií a strategií pro pobřežní oblasti v dotčených 
členských státech a regionech.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijmout do tří 
měsíců od přijetí tohoto nařízení akt 
v přenesené pravomoci o společném 
strategickém rámci v souladu s článkem 
142.

Společný strategický rámec je vymezen 
v příloze [X].

Or. en

Odůvodnění

SSR je nedílnou součástí právního aktu, protože vyjadřuje politickou volbu ohledně 
základních směrů politiky soudržnosti. Použití aktů v přenesené pravomoci k jeho přijetí je 
tudíž nevhodné a tento rámec by měl být přijat řádným legislativním postupem jako součást 
základního aktu uvedeného v příloze.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud dojde k zásadním změnám strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, Komise může 
předložit návrh na přezkum společného 
strategického rámce, a mimo to mohou 
Evropský parlament a Rada o předložení 
tohoto návrhu Komisi požádat.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smlouvu o partnerství vypracují členské 
státy ve spolupráci s partnery uvedenými 
v článku 5. Smlouva o partnerství se 
vypracuje v dialogu s Komisí.

2. Smlouvu o partnerství vypracují členské 
státy ve spolupráci s partnery, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 4 a v článku 5. 
Smlouva o partnerství se vypracuje 
v dialogu s Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno sladit článek 13 se změnami čl. 4 odst. 4.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát předá svou smlouvu 
o partnerství Komisi do tří měsíců ode dne

4. Každý členský stát předá svou smlouvu 
o partnerství Komisi do šesti měsíců ode 
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přijetí společného strategického rámce. dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno sladit článek 13 se změnami článku 12.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje 
s ohledem na tematické cíle a klíčová 
opatření, jež jsou vymezena ve společném 
strategickém rámci, a na cíle stanovené 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy;

i) analýzy rozdílů a potřeb rozvoje 
s ohledem na tematické cíle ve společném 
strategickém rámci a na cíle stanovené 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 a Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) přehledu hlavních očekávaných 
výsledků u každého z fondů SSR pro každý 
tematický cíl;

(iii) přehledu hlavních očekávaných 
výsledků u každého z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, pro každý tematický cíl, 
který byl vybrán;

Or. en

Odůvodnění

Na základě analýzy rozdílů a potřeb rozvoje by členské státy, zejména v případě, že jim byl 
v rámci politiky soudržnosti přidělen relativně menší balíček, měly mít možnost vytvořit co 
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nejlepší kombinaci tematických cílů v úsilí o posílení soudržnosti a splnění cílů EU do roku 
2020 (aniž by tím bylo dotčeno ustanovení o tematickém zaměření regulace zvláštních fondů).

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) hlavních prioritních oblastí pro 
spolupráci, případně s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti;

(v) hlavních prioritních oblastí pro 
spolupráci, s přihlédnutím 
k makroregionálním strategiím a strategiím 
pro přímořské oblasti, za předpokladu, že 
se členské státy na těchto strategiích 
podílí;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit příspěvek fondů, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních, 
v členských státech a regionech zapojených do makroregionálních strategií a strategií pro 
přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) opatření, která mají zajistit integrovaný 
přístup k využívání fondů SSR pro územní 
rozvoj městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a oblastí rybolovu a 
oblastí se zvláštními územními rysy, 
zejména za použití ustanovení 
článků 28, 29 a 99, v případě potřeby 
včetně seznamu měst, která se mají 
účastnit platformy pro rozvoj měst 
uvedené v článku 8 nařízení o EFRR;

(ii) opatření, která mají zajistit integrovaný 
přístup k využívání fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních a jež jsou určeny na územní 
rozvoj městských, venkovských 
a pobřežních oblastí a oblastí rybolovu 
a oblastí se zvláštními územními rysy, 
zejména za použití ustanovení článků 28, 
29 a 99, včetně seznamu kritérií
k určování funkčních městských oblastí;

Or. en
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Odůvodnění

Účelem seznamu kritérií pro určování funkčních městských oblastí je zavedení větší pružnosti 
do opatření integrovaného rozvoje měst.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) integrovaný přístup k řešení zvláštních 
potřeb zeměpisných oblastí nejvíce 
postižených chudobou nebo cílových 
skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace 
nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, 
případně včetně orientační výše přídělu 
finančních prostředků pro každý příslušný 
fond SSR;

c) integrovaný přístup k řešení 
regionálních demografických problémů 
a zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně orientační 
výše přídělu finančních prostředků pro 
každý příslušný fond, na nějž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné se zaměřit na řešení regionálních demografických problémů; je to jedno 
z klíčových témat, s nímž se regiony budou potýkat v budoucnosti, jak je mimo jiné uvedeno 
v dokumentu Regiony 2020. Tento pozměňovací návrh se staví proti diskriminaci a podporuje 
začlenění, se zvláštním zřetelem i na osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na celostátní a regionální 
úrovni, a harmonogramu jejich provádění, 
pokud nejsou předběžné podmínky 

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek, v souladu 
s článkem 17, a opatření, jež je nutno 
přijmout na celostátní a regionální úrovni, 
a harmonogramu jejich provádění, pokud 
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splněny; nejsou předběžné podmínky splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) opatření přijatých k zapojení partnerů a 
jejich úlohy při vypracování smlouvy o 
partnerství a zprávy o pokroku podle 
definice v článku 46 tohoto nařízení;

iv) orientačního seznamu partnerů 
a opatření přijatých k zapojení těchto 
partnerů a jejich úlohy při vypracování 
smlouvy o partnerství a zprávy o pokroku 
podle definice v článku 46 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné posílit zásady partnerství při vypracovávání smlouvy o partnerství a zprávy 
o pokroku.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do šesti 
měsíců po jejím předložení členským 
státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnutí o schválení 
smlouvy o partnerství nejpozději do šesti 
měsíců po jejím předložení členským 
státem za předpokladu, že byly případné 
připomínky Komise uspokojivě 
zohledněny. V tomto časovém rámci 
mohou příslušné regionální a místní 
orgány, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1), 
uvědomit Komisi o případech, kdy při 
přípravě smlouvy o partnerství došlo 
k nesprávnému uplatnění důležitých 
aspektů partnerství. Smlouva o partnerství 
nevstoupí v platnost před 1. lednem 2014.
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Or. en

Odůvodnění
Má-li se posílit provádění zásady partnerství a víceúrovňové správy, měly by místní a 
regionální orgány mít možnost dát Komisi včas přímou zpětnou vazbu.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 31. prosince 2016 připraví Komise 
sdělení o výsledcích jednání týkajících se
smluv o partnerství a operačních 
programů, včetně podrobného přehledu
pro každý členský stát. Toto sdělení bude 
předáno Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby zákonodárné a jiné orgány EU měly stručnou zpětnou vazbu o výsledku jednání 
ohledně smlouvy o partnerství a operačních programů, čímž se rovněž zvýší viditelnost tohoto 
procesu.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 16

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 

Členské státy soustředí podporu v souladu 
se zvláštními pravidly pro fondy na 
opatření, která přináší největší přidanou 
hodnotu ve vztahu ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a jež řeší problémy uvedené 
v doporučeních pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, a současně zohlední 
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Smlouvy při zohlednění vnitrostátních 
a regionálních potřeb.

vnitrostátní a regionální potřeby a zajistí 
rovnováhu mezi těmito potřebami a cíli 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Musí se zajistit, aby systém tematických cílů navrhovaný Komisí zohledňoval zvláštní 
regionální potřeby rozvoje. Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby tento tematický 
přístup k programování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti nemohl být uplatňován na 
úkor integrovaného místně založeného přístupu, o což Evropský parlament žádal již dříve.

Pozměňovací návrh 56

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 vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů. Předběžná 
podmínka se používá pouze tehdy, má-li 
přímou vazbu a dopad na účinné 
provádění fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby mezi navrhovanou podmínkou a politikou soudržnosti existovala přímá 
vazba a aby daná podmínka přispívala k posílení účinnosti.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy v souladu s čl. 4 odst. 4 
posoudí, zda jsou použitelné předběžné 
podmínky splněny.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnou čl. 4 odst. 4 je nutné posílit zásadu partnerství.

Pozměňovací návrh 58

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 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 část
kterékoli z nich, v souladu s pravidly pro 
daný fond, 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, 
v souladu s pravidly pro daný fond.

Or. en

Odůvodnění
Je třeba jednoznačně odkázat na ustanovení o pozastavení plateb, která jsou obsažena ve třetí 
části tohoto nařízení (čl. 134 písm. e)). V návaznosti na filozofii návrhu Komise (jak je 
stanoveno v čl. 2 odst. 3)) spadá odkaz na třetí část pod „zvláštní pravidla pro fondy“.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Článek 18

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 a na hlavu V 
nařízení o EMFF, tvoří výkonnostní 

vypouští se
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rezervu, která se přiděluje v souladu 
s článkem 20.

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko, že zavedení výkonnostní rezervy povzbudí tvůrce politik ke stanovení velmi 
snadno dosažitelných cílů, které jim zajistí získání prostředků, a že v důsledku toho budou 
opomíjeny cíle složitější a obtížnější, zaměřené na inovativní projekty a na cennější opatření.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento přezkum posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených 
ve zprávách o pokroku předkládaných 
členskými státy v letech 2017 a 2019.

2. Tento přezkum posoudí dosažení 
milníků programů na úrovni priorit na 
základě informací a hodnocení uvedených, 
v souladu s článkem 46, ve zprávách 
o pokroku předkládaných členskými státy 
v letech 2017 a 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se
Přidělení výkonnostní rezervy

1. Pokud přezkum výkonnosti provedený 
v roce 2017 ukáže, že se na úrovni priority 
nepodařilo dosáhnout milníků programu 
stanovených pro rok 2016, předloží 
Komise dotyčnému členskému státu 
příslušná doporučení.
2. Na základě přezkumu provedeného 
v roce 2019 přijme Komise 
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prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o programech a prioritách pro 
každý fond SSR a členský stát, které 
dosáhly svých milníků. Členské státy 
navrhnou přidělení výkonnostní rezervy 
programům a prioritám určeným 
v uvedeném rozhodnutí Komise. Komise 
schválí změnu dotčených programů 
v souladu s článkem 26. Pokud členský 
stát nepředloží informace podle čl. 46 
odst. 2 a 3, výkonnostní rezerva pro 
dotčené programy a priority se nepřidělí.
3. Pokud z přezkumu výkonnosti vyplývá, 
že priorita nedosáhla milníků 
stanovených ve výkonnostním rámci, 
může Komise pozastavit celou průběžnou 
platbu nebo její část na prioritu programu 
v souladu s postupem stanoveným ve 
zvláštních pravidlech pro fondy.
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.
5. Odstavec 2 se nepoužije na programy 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
a na hlavu V nařízení o EMFF.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 18.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 vypouští se
Podmínky související s koordinací 
hospodářských politik jednotlivých 

členských států
1. Komise může členský stát požádat, aby 
svou smlouvu o partnerství a příslušné 
programy přezkoumal a navrhl změny, je-
li to nezbytné za účelem:
a) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu 
s čl. 121 odst. 2 a/nebo čl. 148 odst. 4 
Smlouvy, nebo za účelem podpory 
provádění opatření, která jsou určena 
dotčenému členskému státu a která byla 
přijata v souladu s čl. 136 odst. 1 
Smlouvy;
b) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu 
s čl. 126 odst. 7 Smlouvy;
c) podpory provádění doporučení Rady, 
které je určeno dotčenému členskému 
státu a které bylo přijato v souladu s čl. 7 
odst. 2 nařízení (EU) č. …/2011 [o 
prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy], má-li se za to, že uvedené 
změny jsou nezbytné k nápravě 
makroekenomické nerovnováhy; nebo
d) maximalizace dopadu dostupných 
fondů SSR na růst a 
konkurenceschopnost podle odstavce 4, 
pokud členský stát splňuje jednu 
z následujících podmínek:
i) má přístup k finanční pomoci Unie 
podle nařízení Rady (EU) č. 407/2010;
ii) má přístup ke střednědobé finanční 
pomoci podle nařízení Rady (ES) 
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č. 332/2002;
iii) má přístup k finanční pomoci formou 
půjčky v rámci ESM v souladu se 
Smlouvou o založení Evropského 
mechanismu stability.
2. Členský stát předloží návrh na změnu 
smlouvy o partnerství a příslušných 
programů ve lhůtě jednoho měsíce. Je-li 
to nezbytné, sdělí Komise své připomínky 
ve lhůtě jednoho měsíce od předložení 
změn, a členský stát má poté měsíc na to, 
aby svůj návrh podal znovu.
3. Pokud Komise žádné připomínky nemá 
nebo byly její připomínky uspokojivě 
zohledněny, přijme rozhodnutí o schválení 
změn smlouvy o partnerství a příslušných 
programů bez zbytečného odkladu.
4. Odchylně od odstavce 1, je-li finanční 
pomoc členskému státu poskytována 
v souladu s odst. 1 písm. d) a má-li 
návaznost na ozdravný program, může 
Komise s cílem maximalizovat dopad 
dostupných fondů SSR na růst 
a konkurenceschopnost smlouvu 
o partnerství a programy změnit i bez 
návrhu členského státu. Ve snaze zajistit 
účinné provádění smlouvy o partnerství 
a příslušných programů se Komise zapojí 
do jejich řízení, jak je uvedeno 
v ozdravném programu nebo 
v memorandu o ujednání, které dotčený 
členský stát podepsal.
5. Pokud členský stát nevyhoví žádosti 
Komise uvedené v odstavci 1 nebo ve lhůtě 
jednoho měsíce uspokojivě nezohlední 
připomínky Komise uvedené v odstavci 2, 
může Komise do tří měsíců od okamžiku, 
kdy sdělila své připomínky, 
prostřednictvím prováděcího aktu 
přijmout rozhodnutí o částečném nebo 
úplném pozastavení dotčených programů.
6. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů zcela nebo částečně pozastaví platby 
a závazky u dotčených programů, pokud:
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a) Rada rozhodne, že členský stát 
nedodržuje zvláštní opatření, která Rada 
stanovila v souladu s čl. 136 odst.1 
Smlouvy;
b) Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 nebo 
čl. 126 odst. 11 Smlouvy rozhodne, že 
dotčený členský stát nepřijal účinná 
opatření k nápravě nadměrného schodku;
c) Rada v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] /2011 [o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy] dospěje 
k závěru, že členský stát dvakrát po sobě 
nepředložil dostačující plán nápravných 
opatření, nebo Rada přijme rozhodnutí o 
nesouladu podle s čl. 10 odst. 4 uvedeného 
nařízení; 
d) Komise dospěje k závěru, že členský 
stát nepřijal opatření k provedení 
ozdravného programu podle nařízení 
Rady (EU) č. 407/2010 nebo nařízení 
Rady (ES) č. 332/2002, a v důsledku toho 
rozhodne, že vyplácení finanční pomoci 
udělené tomuto členskému státu nepovolí; 
nebo
e) Správní rada Evropského mechanismu 
stability dospěje k závěru, že podmínky, 
které se na finanční pomoci ESM ve 
formě půjčky v rámci ESM dotčenému 
členskému státu vztahují, nebyly splněny, 
a v důsledku toho rozhodne, že 
stabilizační podporu, která mu byla 
udělena, nevyplatí.
7. Při rozhodování o částečném nebo 
úplném pozastavení plateb nebo závazků 
v souladu s odstavci 5 a 6 Komise zajistí, 
aby bylo pozastavení úměrné a účinné 
s ohledem na hospodářskou a sociální 
situaci členského státu a aby respektovalo 
rovné zacházení s členskými státy, 
zejména pokud jde o dopad pozastavení 
na hospodářství dotčeného členského 
státu.
8. Komise pozastavení plateb a závazků 
neprodleně zruší, pokud členský stát 
navrhne změny smlouvy o partnerství 
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a příslušných programů, které Komise 
požaduje a které schválila, a případně 
pokud:
a) Rada rozhodla, že členský stát dodržuje 
zvláštní opatření, která Rada stanovila 
v souladu s čl. 136 odst.1 Smlouvy;
b) je postup při nadměrném schodku 
pozastaven v souladu s článkem 9 
nařízení (EC) č. 1467/97 nebo pokud 
Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy 
rozhodla, že rozhodnutí o existenci 
nadměrného schodku zruší; 
c) Rada schválila nápravný plán, který 
dotčený členský stát předložil v souladu 
s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. […] 
[nařízení o postupu při nadměrné 
nerovnováze] nebo pokud se v otázce 
postupu při nadměrné nerovnováze 
dočasně upustí od přijímání dalších kroků 
v souladu s čl. 10 odst. 5 uvedeného 
nařízení nebo pokud Rada postup při 
nadměrné nerovnováze v souladu 
s článkem 11 uvedeného nařízení 
uzavřela;
d) Komise dospěla k závěru, že členský 
stát přijal opatření k provedení 
ozdravného programu podle nařízení 
Rady (EU) č. 407/2010 nebo nařízení 
Rady (ES) č. 332/2002, a v důsledku toho 
povolila vyplácení finanční pomoci 
udělené tomuto členskému státu; nebo
e) Správní rada Evropského mechanismu 
stability dospěla k závěru, že podmínky, 
které se na finanční pomoc ESM ve formě 
půjčky v rámci ESM dotčenému 
členskému státu vztahují, byly splněny, a 
v důsledku toho rozhodla, že stabilizační 
podporu, která mu byla udělena, vyplatí.
Současně Rada na návrh Komise 
rozhodne o opětovném zapsání 
pozastavených závazků do rozpočtu 
v souladu s článkem 8 nařízení Rady (EU) 
č. […], kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020.
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Or. en

Odůvodnění

Mezi regionální výkonností politiky a makroekonomickou výkonností členského státu 
neexistuje žádný přímý vztah; z toho důvodu nelze navrhované makroekonomické podmínky 
přijmout. Znamenalo by to trestat regiony za selhání orgánů na vnitrostátní úrovni, konkrétně 
za nedodržování postupů týkajících se správy ekonomických záležitostí. Uložení dalších 
sankcí by prohloubilo problémy zemí, které se již potýkají s makroekonomickými potížemi.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy sestavují členské státy nebo 
jakýkoli orgán jimi určený ve spolupráci 
s partnery.

2. Programy sestavují členské státy nebo 
jakýkoli orgán jimi určený ve spolupráci 
s partnery podle článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce, které se 
předkládají do šesti měsíců od schválení 
společného strategického rámce, 
předkládají programy členské státy 
souběžně se smlouvu o partnerství. Ke 
všem programům musí být připojeno 
předběžné hodnocení v souladu s článkem 
48.

3. S výjimkou programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce, které se 
předkládají do devíti měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost, předkládají 
programy členské státy do tří měsíců od 
přijetí smlouvy o partnerství. Ke všem 
programům musí být připojeno předběžné 
hodnocení v souladu s článkem 48.

Or. en

Odůvodnění

Souběžné přijetí smlouvy o partnerství a operačních programů není považováno za 
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proveditelné vzhledem k tomu, kolik času je třeba na odpovídající zapojení partnerů do 
vypracovávání operačních programů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý program stanoví, na základě jaké 
strategie bude program přispívat ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, která je 
v souladu se společným strategickým 
rámcem a smlouvou o partnerství. Každý 
program zahrnuje opatření k zajištění 
efektivního, účinného a koordinovaného 
provádění fondů SSR a opatření ke snížení 
administrativní zátěže pro příjemce.

1. Každý program stanoví, na základě jaké 
strategie bude program přispívat ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, která je 
v souladu s ustanoveními obsaženými ve
společném strategickém rámci a 
s obsahem smlouvy o partnerství. Každý 
program zahrnuje opatření k zajištění 
efektivního, účinného a koordinovaného 
provádění fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, a 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý program vymezí priority 
prostřednictvím stanovení zvláštních cílů, 
finančních prostředků na podporu z fondů 
SSR a odpovídajícího vnitrostátního 
spolufinancování.

2. Každý program vymezí priority 
prostřednictvím stanovení zvláštních cílů, 
finančních prostředků na podporu z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a odpovídajícího veřejného 
a soukromého vnitrostátního 
spolufinancování.

Or. en
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Odůvodnění

Nynější nařízení nezajišťuje flexibilitu kombinací veřejných a soukromých zdrojů
spolufinancování. Z praxe vyplývá, že nedostatečné spolufinancování se může stát překážkou 
provádění; proto lze pomocí více zdrojů financování navýšit čerpání.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí soulad programů 
s tímto nařízením, se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů, jejich účinné přispění 
k tematickým cílům a prioritám Unie 
týkajícím se jednotlivých fondů SSR, jejich 
soulad se společným strategickým 
rámcem, se smlouvou o partnerství, 
s doporučeními pro jednotlivé země podle 
čl. 121 odst. 2 Smlouvy a s doporučeními 
Rady podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, 
přičemž zohlední předběžná hodnocení. Při 
posuzování se zaměří zejména na 
přiměřenost strategie programu, na 
odpovídající cíle, ukazatele, plány a na 
přidělování rozpočtových zdrojů.

1. Komise posoudí soulad programů 
s tímto nařízením, se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů, jejich účinné přispění 
k tematickým cílům a prioritám Unie 
týkajícím se jednotlivých fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, jejich soulad 
s ustanoveními obsaženými ve společném 
strategickém rámci, s obsahem smlouvy o 
partnerství, s doporučeními pro jednotlivé 
země podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy a 
s doporučeními Rady podle čl. 148 odst. 4 
Smlouvy, přičemž zohlední předběžná 
hodnocení. Při posuzování se zaměří 
zejména na přiměřenost strategie 
programu, na odpovídající cíle, ukazatele, 
plány a na přidělování rozpočtových 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vyjádří své připomínky do tří 
měsíců od předložení programu. Členský 
stát poskytne Komisi veškeré nezbytné 
dodatečné informace a případně 

2. Komise vyjádří své připomínky do tří 
měsíců od předložení programu. Členský 
stát poskytne Komisi veškeré nezbytné 
dodatečné informace a případně 
navrhovaný program do dvou měsíců 
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navrhovaný program upraví. upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství. 
Musí k nim být přiložen revidovaný
programem a případně revidovaná 
smlouva o partnerství.

1. Žádosti o změnu programů předložené 
členským státem musí být řádně 
odůvodněné a zejména v nich musí být 
uveden očekávaný dopad změn programu 
na dosahování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a specifických cílů stanovených 
v programu s ohledem na společný 
strategický rámec a smlouvu o partnerství. 
Musí být vypracovány v souladu 
s článkem 5 a doplněny revidovaným 
programem a případně revidovanou
smlouvou o partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se zaměřuje na konkrétní subregionální 
území;

(a) se zaměřuje na konkrétní subregionální 
území, které určí členské státy podle svých 
konkrétních územních jednotek a po
konzultaci se všemi příslušnými partnery
uvedenými v článku 5 tohoto nařízení;

Or. en
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Odůvodnění

Zásadu partnerství je třeba posílit.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření 
sítí a případnou spolupráci.

d) je koncipován s ohledem na místní 
potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření 
sítí a případnou územní spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud výběrová komise pro místní 
rozvojové strategie zřízená podle čl. 29 
odst. 3 zjistí, že provádění zvolené 
strategie místního rozvoje vyžaduje 
podporu z více než jednoho fondu, může 
být pro danou strategii určen hlavní fond.

3. Pokud výběrová komise pro místní 
rozvojové strategie zřízená podle čl. 29 
odst. 3 zjistí, že provádění zvolené 
strategie místního rozvoje vyžaduje 
podporu z více než jednoho fondu, může 
tato komise určit hlavní fond.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje roli výběrové komise a poukazuje na to, že právě ona 
může určit hlavní fond.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Místní rozvoj podporovaný z fondů SSR 
se provádí v rámci jedné či více priorit 
programu.

5. Místní rozvoj podporovaný z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, se provádí v rámci jednoho 
nebo více operačních programů a jedné či 
více priorit programu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně poukázat na to, že na místní rozvoj se zapojením místních komunit lze 
v rámci jednoho nebo více operačních programů použít finanční prostředky z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis postupu zapojení komunity do 
vypracování strategie;

d) popis postupu zapojení místní komunity 
do vypracování strategie;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně poukázat na to, že místní komunity se podílí na vypracování a 
hodnocení těchto strategií.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis opatření pro řízení a monitorování 
strategie prokazující schopnost místní 

f) popis opatření pro řízení a monitorování 
strategie prokazující schopnost místní 
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akční skupiny realizovat strategii a popis 
zvláštních opatření pro hodnocení;

akční skupiny realizovat strategii a popis 
zvláštních opatření pro hodnocení místní 
akční skupinou;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně poukázat na to, že místní komunity se podílí na vypracování a 
hodnocení těchto strategií.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního rozvoje. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
kritéria výběru.

2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr 
strategií místního rozvoje. Zvláštní 
pravidla týkající se fondů mohou stanovit 
minimální požadavky na kritéria výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů.

3. Strategie místního rozvoje vybírá 
komise, kterou pro tento účel zřizují 
příslušné řídící orgány programů v souladu 
s článkem 5.

Or. en

Odůvodnění

Partnery je třeba v souladu s článkem 5 v plné míře zapojit, čímž se posílí zásady partnerství
a víceúrovňové správy.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán stanoví v rozhodnutí o 
schválení strategie místního rozvoje 
příděly z jednotlivých fondů SSR. Stanoví 
také úlohy orgánů odpovědných za 
provádění příslušných programů pro 
všechny prováděcí úkoly týkající se 
strategie.

5. Příslušné řídící orgány programů 
stanoví v rozhodnutí o schválení strategie 
místního rozvoje příděly z jednotlivých 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních. Stanoví také 
úlohy orgánů odpovědných za provádění 
příslušných programů pro všechny 
prováděcí úkoly týkající se strategie.

Or. en

Odůvodnění

Při schvalování těchto strategií je důležité zaujmout operativnější přístup, a to pomocí 
ustanovení, že schvalování budou provádět příslušné řídící orgány programů.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se vymezení rozlohy a 
počtu obyvatel, na něž se strategie 
vztahuje, podle odstavce 1 písm. a).

6. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se kritérií pro vymezení 
rozlohy a počtu obyvatel, na něž se 
strategie vztahuje, podle odstavce 1 
písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Rozsahem aktu v přenesené pravomoci by měla být kritéria pro vymezení rozlohy a počtu 
obyvatel, na něž se strategie vztahuje, neboť toto vymezení samo o sobě by podle čl. 29 odst. 1
písm. a) mělo být zahrnuto do strategie místního rozvoje.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vymezí jednotlivé úlohy 
místní akční skupiny a orgánů 
odpovědných za provádění příslušných 
programů pro všechny prováděcí úkoly 
týkající se strategie.

Příslušné řídící orgány vymezí jednotlivé 
úlohy místních akčních skupin a orgánů 
odpovědných za provádění příslušných 
programů pro všechny prováděcí úkoly 
týkající se strategie.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 29 odst. 5 s cílem jednoznačně ozřejmit zapojení a úkoly 
několika řídících orgánů.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán zajistí, aby si místní akční 
skupiny buď zvolily jednoho z partnerů 
v rámci skupiny jako vedoucího partnera 
pro správní a finanční záležitosti, nebo se 
spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné struktury.

2. Příslušné řídící orgány zajistí, aby si 
místní akční skupiny buď zvolily jednoho 
z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího 
partnera pro správní a finanční záležitosti, 
nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené 
společné struktury.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 29 odst. 5 s cílem jednoznačně ozřejmit zapojení a úkoly 
několika řídících orgánů.
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mezi úkoly místních akčních skupin 
patří:

3. Mezi úkoly místních akčních skupin 
mimo jiné patří:

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo stanovit minimální požadavky na úkoly místních akčních skupin a 
ponechat členským flexibilitu při vymezování jejich rolí.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora místního rozvoje z fondů SSR Podpora místního rozvoje se zapojením 
místních komunit z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Článek 31 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora místního rozvoje zahrnuje: Podpora místního rozvoje se zapojením 
místních komunit zahrnuje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) náklady na přípravné podpůrné 
činnosti;

(a) náklady na přípravné podpůrné 
činnosti, včetně podpory místních akčních 
skupin, jejichž strategie místního rozvoje 
nebudou výběrovou komisí zřízenou podle 
čl. 29 odst. 3 vybrány pro přidělení 
finančních prostředků;

Or. en

Odůvodnění

Podpora na přípravné činnosti by měla být zaručena bez ohledu na rozhodnutí výběrové 
komise, neboť se tím místním akčním skupinám poskytnou pobídky k předkládání strategií pro 
rozvoj jejich komunit v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů, s cílem přispět 
k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení, které odhalilo 
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě investičních 
potřeb.

1. Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, lze využívat 
k podpoře finančních nástrojů v rámci 
programu, a to včetně případů, kdy k tomu 
dochází prostřednictvím fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení vypracovaného 
v souladu s pravidly stanovenými 
v příloze XX, které odhalilo různá selhání 
trhu či ne právě optimální investiční 
situace, a na základě investičních potřeb.

Or. en

Odůvodnění

Předběžné hodnocení je základem pro vytvoření finančních nástrojů, a tudíž je nutné stanovit 
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jasná pravidla jako součást základního aktu. Kromě toho by jasná ustanovení měla být 
poskytnuta včas, aby aktéři mohli začít vytvářet finanční nástroje pro příští období.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se předběžného hodnocení 
finančních nástrojů, kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, subvencí poplatků za 
záruky a finančních nástrojů, další zvláštní 
pravidla ohledně způsobilosti výdajů 
a pravidla určující druhy činností, které 
nelze podporovat prostřednictvím 
finančních nástrojů.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se kombinace podpory 
poskytované konečným příjemcům 
prostřednictvím grantů, subvencí 
úrokových sazeb, subvencí poplatků za 
záruky a finančních nástrojů, další zvláštní 
pravidla ohledně způsobilosti výdajů 
a pravidla určující druhy činností, které 
nelze podporovat prostřednictvím 
finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Předběžné hodnocení je základem pro vytvoření finančních nástrojů, a tudíž je nutné stanovit 
jasná pravidla jako součást základního aktu. Kromě toho by jasná ustanovení měla být 
poskytnuta včas, aby aktéři mohli začít vytvářet finanční nástroje pro příští období.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 142, které stanoví zvláštní 
pravidla týkající se určitých druhů 
finančních nástrojů uvedených v prvním 
pododstavci písm. b), jakož i produktů, jež 
lze prostřednictvím těchto nástrojů 
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poskytovat.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah přenesené pravomoci je třeba objasnit tím, že bude vložena do jiné části článku.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) již existující nebo nově vytvořené 
finanční nástroje, které jsou speciálně 
navrženy k dosažení zamýšleného účelu a 
které respektují platná pravidla Unie a 
vnitrostátní předpisy.

b) již existující nebo nově vytvořené 
finanční nástroje, které jsou speciálně 
navrženy k dosažení specifických cílů 
stanovených v rámci dané priority
v souladu s čl. 24 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „zamýšlený účel“, jejž Komise používá, je třeba nahradit jednoznačným výrazem.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142, které 
stanoví zvláštní pravidla týkající se 
určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány 
z jiných fondů SSR), jež se věnují 
provádění finančních nástrojů v souladu 
s cíli jednotlivých fondů SSR a jež se 
ujmou prováděcích úkolů; podpora těchto 
investic je omezena částkou nezbytnou pro 
provádění nových finančních nástrojů, 
které jsou v souladu s cíli tohoto nařízení; 
nebo

(a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány 
z jiných fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních), jež se věnují 
provádění finančních nástrojů v souladu 
s cíli jednotlivých fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a jež se ujmou prováděcích 
úkolů; podpora těchto investic je omezena 
částkou nezbytnou pro provádění nových 
investic způsobem, který je v souladu s cíli 
tohoto nařízení; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U prováděcích opatření v souladu 
s písm. a) a b) prvního pododstavce musí
řídící orgán uzavřít dohodu o financování
se subjekty, jimž jsou svěřeny prováděcí 
úkoly, a stanovit v ní podmínky pro
příspěvky z operačních programů na 
finanční nástroje. U prováděcích opatření 
v souladu s odst. 4 písm. c) vypracuje 
řídící orgán specifický strategický 
dokument, v němž stanoví podmínky pro 
příspěvky z operačních programů na 
finanční nástroje.

Or. en
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Odůvodnění

V základním právním aktu je nutné přímo odkázat na „dohody o financování“. Pro případ
přímého řízení ze strany řídícího orgánu je připraven strategický dokument, což je rovněž 
nutné v tomto nařízení uvést.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví pravidla týkající 
se dohod o financování, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou pověřeny 
prováděcími úkoly, jakož i nákladů a 
poplatků týkajících se správy.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví pravidla týkající 
se minimálních ustanovení, která budou 
součástí dohod o financování a 
strategických dokumentů, úlohy a 
odpovědnosti subjektů, které jsou pověřeny 
prováděcími úkoly, jakož i nákladů a 
poplatků týkajících se správy.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah aktu v přenesené pravomoci je třeba objasnit upřesněním definice rozsahu působnosti
článku samotného.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění některých finančních nástrojů Řízení a kontrola finančních nástrojů

Or. en
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Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se opatření pro řízení a 
kontrolu finančních nástrojů prováděných 
podle čl. 33 odst. 1 písm. a) a čl. 33 odst. 4 
písm. b) bodu i), ii) a iii).

3. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví podrobná 
pravidla pro řízení a kontrolu finančních 
nástrojů prováděných podle čl. 33 odst. 1 
písm. a) a čl. 33 odst. 4 písm. b) bodu i), ii) 
a iii).

Or. en

Odůvodnění

Rozsah aktu v přenesené pravomoci je třeba objasnit upřesněním definice rozsahu působnosti
článku samotného.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci zvláštní pravidla 
týkající se plateb a zrušení plateb na 
finanční nástroje a možných následků pro 
žádosti o platby.

5. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
přenesené pravomoci zvláštní pravidla 
týkající se plateb a zrušení plateb na 
finanční nástroje a možných následků 
zrušení plateb pro žádosti o platby.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné objasnit rozsah aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o význam pojmu „možné 
následky“.
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Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora z fondů SSR poskytovaná na 
finanční nástroje se poukazuje na úročené 
účty vedené u finančních institucí 
v členských státech nebo se na přechodnou 
dobu investuje v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení.

1. Podpora z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
poskytovaná na finanční nástroje se 
poukazuje na úročené účty vedené u 
finančních institucí v členských státech a 
lze ji na přechodnou dobu investovat
v souladu se zásadou řádného finančního 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné ozřejmit, že je-li podpora vyplácená na finanční nástroje poskytována na 
přechodnou dobu, měla by být investována do bank na území členských států EU.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitálové zdroje zaplacené zpět na 
finanční nástroje a pocházející z investic 
nebo z uvolnění prostředků vyčleněných na 
smlouvy o zárukách, které připadají na 
podporu z fondů SSR, se znovu použijí na 
další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu nebo programů.

1. Kapitálové zdroje zaplacené zpět na 
finanční nástroje a pocházející z investic 
nebo z uvolnění prostředků vyčleněných na 
smlouvy o zárukách, které připadají na 
podporu z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, se 
znovu použijí na další investice 
prostřednictvím stejných nebo jiných 
finančních nástrojů v souladu 
s tematickými a specifickými cíli programu 
nebo programů.

Or. en

Odůvodnění

První část návrhu/odůvodnění se netýká českého znění. Dále má pozměňovací návrh zajistit, 
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aby opětovné využití zdrojů až do uzavření programu bylo jednoznačně provázáno 
s tematickými a specifickými cíli programu nebo programů.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s cíli programu nebo programů.

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
s tematickými a specifickými cíli programu 
nebo programů.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 38 odst. 1.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů SSR poskytovanou na 
finanční nástroje využívaly v souladu s cíli 
programu po dobu nejméně 10 let po jeho 
uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje a 
výnosy a další příjmy připadající na 
podporu z fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
poskytovanou na finanční nástroje 
využívaly v souladu s tematickými a 
specifickými cíli programu po dobu 
nejméně 10 let po jeho uzavření.

Or. en

Odůvodnění

První část návrhu/odůvodnění se netýká českého znění. Dále má pozměňovací návrh zajistit, 
aby využití starších zdrojů po uzavření programu bylo jednoznačně provázáno s tematickými 
a specifickými cíli programu.
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Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 143 odst. 3 přijme Komise 
prostřednictví prováděcího aktu jednotné 
podmínky týkající se monitorování 
a poskytování informací, jež jsou 
výsledkem monitorování, Komisi, a to i 
pokud jde o finanční nástroje uvedené 
v čl. 33 odst.1 písm. a).

3. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 143 odst. 3 přijme Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu modely 
sledování a podávání informací o 
finančních nástrojích Komisi, a to i pokud 
jde o finanční nástroje uvedené v čl. 33 
odst.1 písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Rozsah aktu v přenesené pravomoci je třeba objasnit upřesněním definice rozsahu působnosti
článku samotného.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Monitorovací výbor se skládá ze 
zástupců řídícího orgánu 
a zprostředkujících subjektů a zástupců 
partnerů. Každý člen monitorovacího 
výboru má hlasovací právo.

1. Monitorovací výbor se skládá ze 
zástupců řídícího orgánu a 
zprostředkujících subjektů a zástupců 
zapojených partnerů v souladu s článkem 
5. Každý člen monitorovacího výboru má 
hlasovací právo.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit účinné fungování monitorovacího výboru a posílit 
úlohu příslušných partnerů.
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Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho 
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy 
a vyčíslených cílových hodnot, včetně 
změn v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění předběžných 
podmínek a jakýchkoli záležitostí, které 
ovlivňují výkonnost programu, a přijatá 
nápravná opatření.

2. Výroční zprávy o provádění obsahují 
informace o provádění programu a jeho
priorit, co se týče finančních údajů, 
společných ukazatelů a ukazatelů 
specifických pro jednotlivé programy 
a vyčíslených cílových hodnot, včetně 
změn v ukazatelích výsledků, a milníků 
vymezených ve výkonnostním rámci. 
Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů 
pro plně provedené operace, jakož i pro 
vybrané operace. Rovněž uvádějí opatření 
přijatá za účelem splnění příslušných 
předběžných podmínek podle článku 17 a 
jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují 
výkonnost programu, a přijatá nápravná 
opatření. V případě potřeby je v příloze 
k výroční zprávě o provádění přiložena 
zpráva vypracovaná v souladu článkem 40 
o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby výroční zprávy o provádění odkazovaly na dohodnuté předběžné 
podmínky související s programem. Dále je nutné objasnit vztah s článkem 40.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise výroční zprávy o provádění 
posoudí a uvědomí členský stát o svých 
připomínkách do dvou měsíců od obdržení 
výroční zprávy o provádění a do 5 měsíců 
od obdržení závěrečné zprávy. Pokud 

6. Komise výroční a závěrečnou zprávu o 
provádění posoudí a uvědomí členský stát 
o svých připomínkách do dvou měsíců od 
obdržení výroční zprávy o provádění a do 5 
měsíců od obdržení závěrečné zprávy o 
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Komise nesdělí své připomínky v těchto 
lhůtách, považují se zprávy za schválené.

provádění. Pokud Komise nesdělí své 
připomínky v těchto lhůtách, považují se 
zprávy za schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby byla po 
skončení jednání přijata vhodná opatření 
v reakci na připomínky Komise.

5. Členské státy zajistí, aby byla do tří 
měsíců přijata vhodná opatření v reakci na 
připomínky Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V letech 2017 a 2019 vypracuje Komise 
strategickou zprávu shrnující průběžné 
zprávy členských států, kterou předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

4. V letech 2017 a 2019 vypracuje Komise 
strategické zprávy shrnující průběžné 
zprávy členských států, které do 
31. prosince 2017 a do 31. prosince 2019 
předloží Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Odůvodnění

Strategické zprávy musí být Parlamentu předloženy včas, aby mohla na jeho půdě proběhnout 
politická diskuse v souvislosti s debatou o evropském semestru.
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Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména 
s ohledem na pokrok při dosahování 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

5. V letech 2018 a 2020 zařadí Komise do 
své výroční zprávy o pokroku pro jarní 
zasedání Evropské rady oddíl shrnující 
obsah strategické zprávy, zejména 
s ohledem na pokrok při dosahování 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a jejích 
stěžejních iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dopad programů 
se hodnotí v souladu s úkolem jednotlivých 
fondů SSR v souvislosti s realizací cílů 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, případně 
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

1. Hodnocení se provádí za účelem 
zlepšení kvality koncepce a provádění 
programů a také za účelem posouzení 
jejich účinnosti a dopadu. Dále se dopad 
programů hodnotí v souladu s úkolem 
jednotlivých fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
v souvislosti s realizací cílů strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, případně 
v souvislosti s hrubým domácím 
produktem (HDP) a nezaměstnaností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že programy budou na prvním místě hodnoceny podle
svých cílů a dále podle poslání fondů, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních, 
a ve vztahu k cílům strategie Evropa 2020.
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Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou zdroje 
nezbytné pro provádění hodnocení a 
zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr 
údajů potřebných pro hodnocení, včetně 
údajů týkajících se společných ukazatelů a 
případně i ukazatelů specifických pro 
jednotlivé programy.

2. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné 
pro provádění hodnocení v souladu s čl. 51 
odst. 1) písm. e). Členské státy zajistí 
zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů 
potřebných pro hodnocení, včetně údajů 
týkajících se společných ukazatelů a 
případně i ukazatelů specifických pro 
jednotlivé programy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ozřejmuje, že hodnocení lze provést za podpory z fondů,na něž se 
vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu. Komise poskytne 
návod, jak hodnocení provádět.

3. Hodnocení provádějí odborníci, kteří 
jsou funkčně nezávislí na řídících 
orgánech, které jsou odpovědné za 
provádění programu. Komise poskytne 
návod, jak hodnocení provádět, okamžitě 
poté, co toto nařízení vstoupí v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby byly pokyny Komise ohledně provádění hodnocení k dispozici na začátku 
programového období.
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Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přínos pro strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
s ohledem na zvolené tematické cíle a 
priority a při zohlednění vnitrostátních a 
regionálních potřeb;

a) přínos pro strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
s ohledem na zvolené tematické cíle 
a priority a zároveň s přihlédnutím 
k vnitrostátním a regionálním potřebám 
a při zajištění rovnováhy mezi těmito 
potřebami a cíli Unie;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnou článku 16 je nutné, kromě posouzení příspěvku politiky k cílům 
EU 2020, v předběžném hodnocení rovněž zvážit, nakolik byly zohledněny zvláštní regionální 
potřeby rozvoje.

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení 
diskriminaci;

l) přiměřenost plánovaných opatření na 
podporu rovných příležitostí pro ženy a 
muže a opatření k předcházení 
diskriminaci, včetně opatření, jimiž budou 
odstraněny překážky znesnadňující 
přístup osobám se zdravotním postižením;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby předběžné hodnocení zohlednilo opatření v oblasti začlenění a boje proti 
diskriminaci, se zvláštním ohledem na osoby se zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) opatření přijatá s cílem zapojit 
partnery podle čl. 4 odst. 4 a článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během programového období provádějí 
řídící orgány hodnocení jednotlivých 
programů na základě plánu hodnocení, a to 
včetně hodnocení k posouzení účinnosti, 
efektivity a dopadu. Nejméně jednou za 
programové období se v rámci hodnocení 
posoudí, jak podpora z fondů SSR přispěla 
k dosahování cílů jednotlivých priorit. 
Všechna hodnocení přezkoumává 
monitorovací výbor, který je zasílá Komisi. 

3. Během programového období řídící 
orgány zajistí provedení hodnocení 
jednotlivých programů na základě plánu 
hodnocení, a to včetně hodnocení 
k posouzení účinnosti, efektivity a dopadu. 
Nejméně jednou za programové období se 
v rámci hodnocení posoudí, jak podpora 
z fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, přispěla 
k dosahování cílů jednotlivých priorit. 
Všechna hodnocení přezkoumává 
monitorovací výbor, který je zasílá Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit článek 49 s čl. 47 odst. 3, v němž se uvádí, že
hodnocení provádějí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí.
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Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů SSR a jejich 
příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
v souladu se zvláštními požadavky 
stanovenými ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Následná hodnocení provádí v úzké 
spolupráci Komise nebo členské státy. 
V rámci těchto hodnocení je posuzována 
účinnost a efektivita fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a jejich příspěvek ke 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění v souladu se 
zvláštními požadavky stanovenými ve 
zvláštních pravidlech týkajících se fondů. 
Následné hodnocení se dokončí do 
31. prosince 2023. U každého fondu 
Komise vypracuje souhrnnou zprávu a 
hodnotící zprávu, v nichž shrne následná 
hodnocení, a ty předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů. Tato souhrnná a
hodnotící zpráva by měla být dokončena
do 30. června 2024.

Or. en

Odůvodnění

Tyto souhrnné zprávy byly připravovány v průběhu předchozího programového období, což se 
osvědčilo, a proto by se v tom mělo pokračovat a poskytnout této praxi konkrétní právní 
základ. Díky tomu se při politických debatách v uvedených orgánech EU více zohlední 
hodnocení jakožto úhelný kámen přístupu orientovaného na výsledek. Mimo to by se tak 
zajistila návaznost na postup předávání politických zkušeností.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) posilování vnitrostátní a regionální 
kapacity, pokud je o plánování investic, 

j) posilování vnitrostátní a regionální 
kapacity, pokud je o plánování investic, 
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posuzování potřeb, přípravu, návrh a 
provádění finančních nástrojů, společných 
akčních plánů a velkých projektů, včetně 
společných iniciativ s EIB.

posuzování potřeb, přípravu, návrh a 
provádění finančních nástrojů, společných 
akčních plánů, integrovaných územních 
investic a velkých projektů, včetně 
společných iniciativ s EIB.

Or. en

Odůvodnění

Integrované územní investice představují inovativní přístup v zavádění politik, a má-li se 
zajistit jeho efektivita, je rovněž nutné poskytnout příslušným orgánům technickou pomoc.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) posílení kapacity a kompetence
partnerů v souladu s článkem 5.

Or. en

Odůvodnění

Partneři by rovněž měli čerpat z prostředků určených na budování kapacit, aby mohli do 
procesu účinně přispět, jelikož jim k využití odborných znalostí v oblasti programování často 
chybí prostředky.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fondy SSR mohou z podnětu členského 
státu podporovat opatření v oblasti 
přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, 
informování a komunikace, vytváření sítí, 
řešení stížností, kontroly a auditu. Členský 
stát může fondy SSR využívat na podporu 
opatření ke snížení administrativní zátěže 
pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 

1. Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, mohou 
z podnětu členského státu podporovat 
opatření v oblasti přípravy, řízení, 
monitorování, hodnocení, informování a 
komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, 
kontroly a auditu. Členský stát může 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, využívat na 



PE487.740v03-00 72/97 PR\902007CS.doc

CS

opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a 
využívat fondy SSR. Tato opatření se 
mohou týkat předchozích i následujících 
programových období.

podporu opatření ke snížení administrativní 
zátěže pro příjemce, a to i prostřednictvím 
systémů pro elektronickou výměnu dat, a 
opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů 
členských států, včetně místních a 
regionálních veřejných orgánů, a 
příjemců spravovat a využívat fondy, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních. Tato opatření se mohou 
týkat předchozích i následujících 
programových období. Prostředky na 
technickou podporu jsou v souladu 
s článkem 5 rovněž určeny na budování 
kapacit na straně partnerů, čímž jim 
dávají příležitost k plnění jejich 
povinností.

Or. en

Odůvodnění

Technická pomoc by měla být poskytována příslušné územní úrovni. Partneři by rovněž měli 
čerpat z prostředků určených na budování kapacit, aby mohli do procesu účinně přispět, 
jelikož jim k využití odborných znalostí v oblasti programování často chybí prostředky.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Čisté příjmy přímo vytvořené operací 
během jejího provádění, které nebyly 
zohledněny při schvalování operace, se 
v konečné žádosti o platbu předložené 
příjemcem od způsobilých výdajů operace 
odečtou. Toto pravidlo se nevztahuje na 
finanční nástroje a ceny.

6. Čisté příjmy přímo vytvořené operací 
během jejího provádění, které nebyly 
zohledněny při schvalování operace, se 
odečtou nejpozději v konečné žádosti o 
platbu předložené příjemcem od 
způsobilých výdajů operace. Toto pravidlo 
se nevztahuje na finanční nástroje a ceny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné a pokud je uhradil 
jiný příjemce než osoba povinná k dani 
podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce 
směrnice 2006/112/ES za předpokladu, že 
tyto částky odpovídající DPH nebyly 
zaplaceny v souvislosti s poskytováním 
infrastruktury.

c) daň z přidané hodnoty. Částky 
odpovídající DPH jsou nicméně způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.

Or. en

Odůvodnění

Neodečitatelná daň z přidané hodnoty by měla být způsobilá, aby se pomohlo příjemcům 
a regionům dosáhnout cílů politiky soudržnosti v současném období finanční krize.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu nepřesáhne 10 % podpory 
z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na 
úrovni priority, nebo 3 % podpory 
z EZFRV na úrovni programu;

(b) celková částka přidělená v rámci 
programu na operace mimo území 
programu dosahuje alespoň 1 %, avšak 
nepřesáhne 10 % podpory z EFRR, Fondu 
soudržnosti a MFF na úrovni priority, nebo 
3 % podpory z EZFRV na úrovni 
programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zastavení nebo přemístění výrobní 
činnosti;

(a) zastavení nebo přemístění výrobní 
činnosti s výjimkou případů, kdy 
k přemístění dojde v rámci téhož regionu;

Or. en

Odůvodnění

Přemístění v rámci téhož regionu by mělo být bráno v potaz pouze ve výjimečných případech, 
neboť investice je i nadále přínosem pro daný region.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výkonnostní rezervy následuje 
rozpočtový závazek po přijetí rozhodnutí 
Komise o schválení změny programu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 18.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny na 
základě poměru jejich HDP na obyvatele, 
měřeného paritou kupní síly a vypočteného 
na základě údajů Unie za období let 2006 
až 2008, ve vztahu k HDP v EU-27 za 

Klasifikace regionů do těchto tří kategorií 
je určena na základě poměru jejich HDP 
na obyvatele, měřeného paritou kupní síly 
a vypočteného na základě údajů Unie za 
období let XXXX až XXXX, ve vztahu 
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stejné referenční období. k HDP v EU-27 za stejné referenční 
období.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu přesnosti je třeba zajistit, aby při klasifikaci regionů do zmíněných tří kategorií byly 
zohledněny nejnovější dostupné údaje.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let 2007 až 2009, je nižší než 90 % 
průměru HND na obyvatele v EU-27 za 
stejné referenční období.

3. Fond soudržnosti podporuje ty členské 
státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 
na obyvatele, měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě údajů Unie za 
období let XXXX až XXXX, je nižší než 
90 % průměru HND na obyvatele v EU-27 
za stejné referenční období.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu přesnosti je třeba zajistit, aby byly zohledněny nejnovější dostupné údaje.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostředky na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost činí 96,52 % z celkových 
finančních zdrojů (tzn. celkem 
324 320 492 844 EUR) a přidělí se takto:

1. Prostředky na cíl Investice pro růst a 
zaměstnanost činí XX,XX % z celkových 
finančních zdrojů (tzn. celkem XXXX 
XXXX XXXX XXXX EUR) a přidělí se 
takto:

Or. en
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Odůvodnění

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 50,13 % (tzn. celkem 
162 589 839 384 EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

a) XX % (tzn. celkem XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou návětí čl. 84 odst. 1.

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 12,01 % (tzn. celkem 
38 951 564 661 EUR) pro přechodové 
regiony;

b) XX % (tzn. celkem XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) pro přechodové 
regiony;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou návětí čl. 84 odst. 1.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 16,39 % (tzn. celkem 
53 142 922 017 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) XX % (tzn. celkem XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) pro rozvinutější 
regiony;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou návětí čl. 84 odst. 1.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 21,19 % (tzn. celkem 
68 710 486 782 EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

(d) XX % (tzn. celkem XXXX XXXX 
XXXX XXXX EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou návětí čl. 84 odst. 1.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) (e) XX % (tzn. celkem XXXX XXXX 
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jako dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

XXXX EUR) jako dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony 
úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě o 
přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou návětí čl. 84 odst. 1.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

(a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, případně s přihlédnutím ke 
konkrétní situaci regionů, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, 
prosperita státu a míra nezaměstnanosti u 
méně rozvinutých regionů a přechodových 
regionů;

Or. en

Odůvodnění

V kritériích pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé členské státy by rovněž měla být 
zohledněna specifická situace regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami. Tento pozměňovací návrh vychází z potřeby posílit územní 
rozměr politiky.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Částka ve výši 5 % z prostředků 
určených na cíl Investice pro růst a 

vypouští se
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zaměstnanost tvoří výkonnostní rezervu, 
která se má přidělit v souladu s článkem 
20.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 18.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se týká jednoho fondu pro 
kategorii regionu a odpovídá, aniž je 
dotčen článek 52, tematickému cíli a 
zahrnuje jednu nebo více investičních 
priorit uvedeného tematického cíle, 
v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. 
U ESF lze v rámci jedné prioritní osy 
kombinovat investiční priority z různých 
tematických cílů stanovených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10 a 11, aby byl v řádně 
odůvodněných případech usnadněn jejich 
přínos pro další prioritní osy.

1. Operační program se skládá z prioritních 
os. Prioritní osa se může týkat jedné nebo 
více kategorií regionu nebo kombinovat 
jednu nebo více doplňujících se 
investičních priorit z různých tematických 
cílů a fondů, v souladu s pravidly pro 
jednotlivé fondy.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se přístup skutečně založený na financování z více fondů, aby členské státy, regiony 
a místní orgány mohly při navrhování svých programů postupovat dostatečně pružně, a mohly 
tak co nejlépe dosáhnout cílů politiky soudržnosti a cílů Unie.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů a 
odpovídajících investičních priorit 

ii) zdůvodnění výběru tematických cílů 
a odpovídajících investičních priorit 
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s ohledem na smlouvy o partnerství a 
výsledky předběžného hodnocení;

s ohledem na smlouvy o partnerství 
a výsledky předběžného hodnocení, 
případně i s přihlédnutím k rozvojovým 
potřebám regionu;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnou článku 16 je nutné zajistit, aby ve strategii pro příspěvek operačních 
programů ke strategii Evropa 2020 byly zohledněny zvláštní regionální rozvojové potřeby.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) seznamu měst, v nichž budou 
prováděna integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, orientačního 
ročního přídělu podpory z EFRR na tato 
opatření, včetně prostředků svěřených 
městům pro účely řízení podle čl. 7 odst. 2 
nařízení (EU) č. […] [EFRR] 
a orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

iii) orientačního seznamu funkčních 
městských oblastí v souladu s kritérii 
uvedenými v čl. 14 písm. b) bodu ii), 
v nichž budou prováděna integrovaná 
opatření pro udržitelný rozvoj měst, 
orientačního ročního přídělu podpory 
z EFRR na tato opatření, včetně prostředků 
svěřených městům pro účely řízení podle 
čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. […] [EFRR] a 
orientačního ročního přídělu podpory 
z ESF na integrovaná opatření;

Or. en

Odůvodnění

Na vypracování orientačních seznamů v rámci operačních programů na základě kritérií 
stanovených ve smlouvách o partnerství je třeba poskytnout dostatek času. Proto je zahrnutí 
tohoto seznamu do operačních programů podmíněno přijetím změny článku 23, jejímž cílem je 
umožnit, aby operační programy byly předkládány maximálně 3 měsíce poté, co bude 
dohodnuta smlouva o partnerství.
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Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. c – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) případného příspěvku plánovaných 
zásahů k naplňování makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti;

vi) příspěvku plánovaných zásahů 
k naplňování makroregionálních strategií 
a strategií pro přímořské oblasti, za 
předpokladu, že se členské státy na těchto 
strategiích podílí;

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnou článku 11 je třeba posílit příspěvek fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, v členských státech a regionech zapojených do makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, a orientační příděl finančních 
prostředků;

d) příspěvek k integrovanému přístupu 
stanovenému ve smlouvě o partnerství pro 
řešení regionálních demografických 
problémů a zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, a orientační příděl finančních 
prostředků;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 14 písm. c).
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Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) pro každou předběžnou podmínku, 
vytvořenou podle přílohy IV, která není 
splněna ke dni předložení smlouvy o 
partnerství a operačního programu, popisu 
opatření ke splnění uvedené předběžné 
podmínky a harmonogramu těchto 
opatření;

(ii) pro každou významnou předběžnou 
podmínku, vytvořenou podle článku 17 
a přílohy IV, která není splněna ke dni 
předložení operačního programu, popisu 
opatření, která budou přijata na 
vnitrostátní a regionální úrovni, 
a harmonogramu jejich provádění, s cílem 
zajistit jejich splnění do dvou let po 
uzavření smlouvy o partnerství nebo do 
31. prosince 2016 – podle toho, co nastane 
dříve;

Or. en

Odůvodnění

Je nutno sladit tato ustanovení s ustanoveními článku 17, který se týká předběžných 
podmínek.

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. g – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tabulku, ve které se pro celé programové 
období, pro operační program a pro každou 
prioritní osu uvede celková výše finanční 
podpory z fondů a vnitrostátního 
spolufinancování. Pokud se vnitrostátní 
spolufinancování skládá z veřejného 
a soukromého spolufinancování, uvede se 
v tabulce orientační rozdělení na veřejnou 
a soukromou složku. Pro informaci se v ní 
uvede předpokládaná účast EIB;

ii) tabulku, ve které se pro celé programové 
období, pro operační program a pro každou 
prioritní osu uvede celková výše finanční 
podpory z fondů a vnitrostátního 
spolufinancování. U prioritních os, které 
se týkají více než jedné kategorie regionů, 
uvede tabulka přehled různých výší 
podpory z každého konkrétního fondu 
a příslušné výše spolufinancování pro 
každou kategorii regionu. U prioritních 
os, které kombinují investiční priority 
z různých tematických cílů, uvede tabulka 
přehled různých výší podpory z každého 
konkrétního fondu a příslušné výše 
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spolufinancování pro každou z priorit. 
Pokud se vnitrostátní spolufinancování 
skládá z veřejného a soukromého 
spolufinancování, uvede se v tabulce 
orientační rozdělení na veřejnou 
a soukromou složku. Pro informaci se v ní 
uvede předpokládaná účast EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory 
z jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

2. Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z 
jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se počítá s 10 % křížového financování. Tento podíl by neměl být nižší, a to 
zejména v zájmu flexibility při poskytování doplňkové podpory z různých fondů.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 

1. Společný akční plán je operace 
definovaná a řízená ve vztahu k výstupům 
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a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů, které nespočívají 
v poskytování infrastruktury, za které 
odpovídá příjemce, v rámci operačního 
programu nebo programů. Výstupy a 
výsledky společného akčního plánu se 
sjednávají mezi členskými státy a Komisí, 
přispívají k plnění specifických cílů 
operačních programů a tvoří základ 
podpory z fondů. Výsledky se vztahují 
k přímým účinkům společného akčního 
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní 
subjekt. Společné akční plány nesmí být 
považovány za velké projekty. 

a výsledkům, kterých dosáhne. Skládá se 
ze skupiny projektů, které nespočívají 
v poskytování infrastruktury, za které 
odpovídá příjemce, místní a regionální 
orgány nevyjímaje, v rámci operačního 
programu nebo programů. Výstupy a 
výsledky společného akčního plánu se 
sjednávají mezi členskými státy a Komisí, 
přispívají k plnění specifických cílů 
operačních programů a tvoří základ 
podpory z fondů. Výsledky se vztahují 
k přímým účinkům společného akčního 
plánu. Příjemcem musí být veřejnoprávní 
subjekt. Společné akční plány nesmí být 
považovány za velké projekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
10 000 000 EUR nebo 20 % podpory 
z veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

2. Podpora z veřejných zdrojů přidělená na 
společný akční plán musí činit nejméně 
5 000 000 EUR nebo 10 % podpory 
z veřejných zdrojů přidělené v rámci 
operačního programu (programů) podle 
toho, která z obou částek je nižší.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení nižší spodní hranice se všeobecně považuje za vhodnější, neboť se tím zajistí, aby 
tento nástroj odpovídal dostupnému kritickému množství. Je však třeba mít na paměti, že se 
jedná o právní minimum a že v řadě členských států bude během procesu vyjednávání
pravděpodobně dohodnuta vyšší hranice.
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Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, které 
odůvodňují společný akční plán, s ohledem 
na cíle operačních programů a případně 
doporučení pro jednotlivé země a hlavní 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie podle čl. 121 odst. 2 a 
doporučení Rady, ke kterým musí členské 
státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
přihlédnout ve svých politikách 
zaměstnanosti;

1) analýzu rozvojových potřeb a cílů, které 
odůvodňují společný akční plán, s ohledem 
na cíle operačních programů a případně na 
národní programy reforem;

Or. en

Odůvodnění

Národní programy reforem jsou strategické plánovací dokumenty s dlouhodobou 
perspektivou, v nichž jsou navrženy hospodářské reformy a restrukturalizace, které jsou 
nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti. Naopak doporučení pro jednotlivé země jsou 
připravována každoročně a vyznačují se krátkodobým přístupem, a proto je obtížnější spojit 
je s dlouhodobou perspektivou fondů, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. en



PE487.740v03-00 86/97 PR\902007CS.doc

CS

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby zprávy o provádění zohlednily opatření v oblasti začlenění a boje proti 
diskriminaci, se zvláštním ohledem na osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

i) pokrok při provádění opatření k řešení 
regionálních demografických problémů a 
zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním 
zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, případně včetně použitých 
finančních prostředků;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou čl. 14 písm. c).

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány Unie a poradní orgány mohou 
rovněž organizovat činnosti zaměřené na 
zvýšení povědomí o politice soudržnosti a 
její přidané hodnotě pro občany Unie.

Or. en

Odůvodnění

Kromě odpovědnosti členských států by mělo nařízení o společných ustanoveních umožnit, 
aby evropské a poradní orgány organizovaly činnosti, které by byly zaměřeny na zvýšení 
informovanosti a vysvětlily občanům, jakým způsobem jsou finanční prostředky v regionech a 
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městech uplatňovány. Dále by umožnilo doložit podíl Evropské unie na tomto procesu.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Za předpokladu, že je dodržena zásada 
oddělení funkcí, mohou být řídící orgán, 
případně certifikační orgán, jakož i auditní 
orgán pro cíl Investice pro růst 
a zaměstnanost součástí stejného orgánu 
veřejné správy nebo veřejného subjektu. 
Avšak u operačních programů, jejichž 
celková výše podpory z fondů překračuje 
částku 250 000 000 EUR, nesmí být auditní 
orgán součástí stejného orgánu veřejné 
správy nebo veřejného subjektu jako řídící 
orgán.

5. Za předpokladu, že je dodržena zásada 
oddělení funkcí, mohou být řídící orgán, 
případně certifikační orgán, jakož i auditní 
orgán pro cíl Investice pro růst 
a zaměstnanost součástí stejného orgánu 
veřejné správy nebo veřejného subjektu. 
Avšak u operačních programů, jejichž 
celková výše podpory z fondů překračuje 
částku 250 000 000 EUR, nesmí být auditní 
orgán součástí stejného orgánu veřejné 
správy nebo veřejného subjektu jako řídící 
orgán, pokud Komise nedospěla 
v předchozím programovém období 
k závěru, že se může spolehnout na výrok 
auditního orgánu daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 113 odst. 5 je zakotvena povinnost, aby auditní orgán nebyl součástí stejného orgánu 
veřejné správy nebo veřejného subjektu v pozici řídícího orgánu, což by s sebou neslo 
zbytečná rizika pro systémy, které si vedou dobře, a zvýšilo by to administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise v souladu s článkem 142 přijme 
akty v přenesené pravomoci, kterými
stanoví způsob výměny informací 
uvedených v odst. 2 písm. d).

8. Komise je v souladu s článkem 142 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví podrobná 
pravidla pro zavedení systému uvedeného 
v odst. 2 písm. d), a způsob výměny 
informací, které jsou v jeho rámci 
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zaznamenávány a uchovávány.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné objasnit rozsah aktů v přenesené pravomoci tím, že se odkáže na jejich podstatu.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise v souladu s článkem 142 přijme
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví pravidla ujednání pro auditní stopu 
uvedenou v odst. 4 písm. d).

9. Komise má v souladu s článkem 142 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví pravidla pro 
auditní stopu uvedenou v odst. 4 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Je nutné objasnit rozsah aktů v přenesené pravomoci tím, že se odkáže na jejich podstatu.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí pravidla týkající se používání 
údajů shromážděných během auditů 
prováděných úředníky Komise nebo 
pověřenými zástupci Komise přijme 
Komise v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 143 odst. 3.

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví podrobná 
pravidla pro používání údajů 
shromážděných během auditů prováděných 
úředníky Komise nebo pověřenými 
zástupci.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro používání údajů shromážděných během auditů prováděných úředníky Komise 



PR\902007CS.doc 89/97 PE487.740v03-00

CS

nebo pověřenými zástupci mají obecnou působnost a jejich cílem je doplnit i jiné než 
podstatné prvky základního právního aktu.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akreditační orgán přijme oficiální 
rozhodnutí o akreditaci těch řídících a 
certifikačních orgánů, které splňují kritéria 
pro akreditaci stanovená Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142.

1. Akreditační orgán přijme oficiální 
rozhodnutí o akreditaci řídících a 
certifikačních orgánů, které splňují 
příslušná kritéria pro akreditaci v souladu 
s čl. 64 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Návrh by měl být objasněn v souladu s ustanoveními, která se standardně používají ve všech 
případech, kdy je udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise má v souladu s článkem 142 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví akreditační 
kritéria uvedená v prvním odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Návrh by měl být objasněn v souladu s ustanoveními, která se standardně používají ve všech 
případech, kdy je udělena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.



PE487.740v03-00 90/97 PR\902007CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doklady se uchovávají buď ve formě 
originálů, nebo ověřených kopií originálů, 
případně na běžných nosičích dat, včetně 
elektronické verze originálních dokladů 
nebo dokladů existujících pouze 
v elektronické podobě.

2. Doklady se uchovávají buď ve formě 
originálů, nebo ověřených kopií originálů, 
případně na přijatelných nosičích dat, 
včetně elektronické verze originálních 
dokladů nebo dokladů existujících pouze 
v elektronické podobě.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná formulace a pojem „běžné“ jsou příliš neurčité a je třeba je změnit, a tak zajistit, 
že akt v přenesené pravomoci bude mít jasný a jednoznačný rozsah.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení, které 
nosiče dat lze považovat za běžné.

4. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví, které nosiče dat 
lze přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná formulace a pojem „běžné“ jsou příliš neurčité a je třeba je změnit, a tak zajistit, 
že akt v přenesené pravomoci bude mít jasný a jednoznačný rozsah.
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Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Postup ověřování souladu dokladů 
uchovávaných na běžných nosičích dat 
s originály dokladů stanoví vnitrostátní 
orgány, přičemž tento postup zajistí, aby 
uchovávané verze splňovaly podmínky 
vnitrostátních právních předpisů a byly 
dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

5. Postup ověřování souladu dokladů 
uchovávaných na přijatelných nosičích dat 
s originály dokladů stanoví vnitrostátní 
orgány, přičemž tento postup zajistí, aby 
uchovávané verze splňovaly podmínky 
vnitrostátních právních předpisů a byly 
dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná formulace a pojem „běžné“ jsou příliš neurčité a je třeba je změnit, a tak zajistit, 
že akt v přenesené pravomoci bude mít jasný a jednoznačný rozsah.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) členský stát nereaguje nebo uspokojivě 
nezohlední připomínky podle čl. 20 
odst. 3;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnou článku 20.

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 141 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím aktů v přenesené Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
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pravomoci v souladu s článkem 142 může 
Komise přijmout změny přílohy V tohoto 
nařízení v rámci příslušných ustanovení 
tohoto nařízení.

v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 142 týkající se změn přílohy V 
s cílem v případě potřeby doplnit 
informace a požadavky na zveřejňování.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně určit rozsah aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou Komisi uděleny podle 
podmínek stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi udělena podle 
podmínek stanovených v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Navržená formulace by se měla řídit standardními ustanoveními a určit, na které články se 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci vztahuje.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navržená formulace by se měla řídit standardními ustanoveními a určit, na které články se 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci vztahuje. Mimo to je nutné vymezit trvání 
přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená v článku 
141 kdykoli zrušit.

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená 
v článcích…1 kdykoli zrušit.
_______________
1 (vložte všechna čísla veškerých článků, u 
nichž se používají akty v přenesené 
pravomoci)

Or. en

Odůvodnění

Navržená formulace by se měla řídit standardními ustanoveními a určit, na které články se 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci vztahuje.
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Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud k nim do dvou 
měsíců ode dne, kdy byly Evropský 
parlament a Rada o příslušném aktu 
informováni, nevysloví ani Evropský 
parlament ani Rada žádné námitky nebo 
pokud před uplynutím uvedené lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
Komisi, že námitku nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s články …1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud k nim do tří měsíců ode dne, 
kdy byly Evropský parlament a Rada 
o příslušném aktu informováni, nevysloví 
ani Evropský parlament ani Rada žádné 
námitky nebo pokud před uplynutím 
uvedené lhůty Evropský parlament i Rada 
uvědomí Komisi, že námitku nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

____________
1 (vložte všechna čísla veškerých článků, u 
nichž se používají akty v přenesené 
pravomoci)

Or. en

Odůvodnění

Navržená formulace by se měla řídit standardními ustanoveními a určit, na které články se 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci vztahuje. Mimo to je nutné vymezit trvání 
přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Evropský parlament ani Rada 
v uvedené lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, vyhlásí 
se akt v přenesené pravomoci v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstupuje 
v platnost dnem v něm stanoveným.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci může být 
vyhlášen v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty pokud Evropský parlament a 
Rada Komisi informovaly o svém úmyslu 
námitky nevyslovit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 5 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitku proti aktu 
v přenesené pravomoci, svou námitku 
odůvodní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 9.2 –sloupec 3– návětí –odrážka 1 –
pododrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zvyšují účast na vysokoškolském 
vzdělávání mezi nízkopříjmovými 
skupinami a jinými nedostatečně 

zvyšují účast na vysokoškolském 
vzdělávání mezi nízkopříjmovými 
skupinami a jinými nedostatečně 
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zastoupenými skupinami, zastoupenými skupinami, se 
zvláštním ohledem na nejzranitelnější 
skupiny;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje potřebu zohledňovat zájmy nejzranitelnějších skupin.

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 2 –sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existence strategie na podporu rovnosti 
žen a mužů a mechanismu, který zajistí její 
účinné provádění.

Existence strategie, která směřuje 
k dosažení cílů Unie v oblasti rovnosti žen 
a mužů, a mechanismu, který pomocí 
zohledňování rovnosti žen a mužů a 
zvláštních opatření zajistí její účinné 
provádění.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje potřebu zohledňovat rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Příloha IV – Tematické předběžné podmínky – bod 2 –sloupec 3 – návětí –odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

plánu a předběžných kritérií pro začlenění 
cílů týkajících se rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím norem a pokynů 
zaměřených na rovnost žen a mužů,

plánu a předběžných kritérií pro začlenění 
cílů týkajících se rovnosti žen a mužů 
prostřednictvím norem a pokynů 
zaměřených na rovnost žen a mužů u všech 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních;

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů EU v oblasti rovnosti žen a mužů, musí se toto hledisko uplatnit ve 
všech fondech, na něž se vztahuje nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Příloha V – oddíl 2.1 – bod 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;

Or. en

Odůvodnění

Informační kanceláře Evropského parlamentu se nacházejí v členských státech, a tudíž by 
měly být rovněž zapojeny do činností souvisejících s poskytováním a šířením informací.


