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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by být stanovena objektivní 
kritéria pro určování způsobilých regionů a 
oblastí. K tomuto účelu by měla být 
identifikace způsobilých regionů a oblastí 
na úrovni Unie založena na společném 
systému klasifikace regionů stanoveném 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/200326.

(9) Měla by být stanovena objektivní a 
transparentní kritéria pro určování 
způsobilých regionů a oblastí. K tomuto 
účelu by měla být identifikace způsobilých 
regionů a oblastí na úrovni Unie založena 
na společném systému klasifikace regionů 
stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

_________________ _________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 
o zavedení společné klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) 
(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Budoucí cíl Evropská územní 
spolupráce (Interreg) by měl dostatečně 
zohledňovat a případně poskytovat 
finanční podporu regionům, jež budou 
nejvíce postiženy odchodem Spojeného 
království z Evropské unie, zejména 
regionů, které se stanou příhraničními 
regiony (prostřednictvím námořních a 
pozemních hranic).
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tímto nařízením by měly být 
doplněny dva specifické cíle Interreg, 
jeden na podporu specifického cíle Interreg 
pro posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení o 
příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany a institucemi a 
rozvoj a koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti, a 
druhý pro řešení specifických otázek 
vnější spolupráce, jako je bezpečnost, 
ochrana, řízení překračování hranic a 
migrace.

(19) Tímto nařízením by měl být 
doplněn jeden specifický cíl Interreg na 
podporu specifického cíle Interreg pro 
posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení o 
příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany a institucemi a 
rozvoj a koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti.

Odůvodnění

Ačkoliv je tento cíl důležitý, je složité jej sladit s cíli politiky soudržnosti, z nichž program 
Interreg vychází, a je třeba jej vypustit z důvodu soudržnosti politiky. Tento dodatečný cíl by 
mohl vytvořit nesprávný dojem očekávání od programu Interreg v této oblasti. Kromě toho se 
již širokým spektrem problémů uvedených v rámci tohoto cíle zabývají jiné fondy a rozpočtové 
položky ve VFR.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Ustanovení o přípravě, schvalování 
a změnách programů Interreg a o územním 
rozvoji, výběru operací, monitorování a 
hodnocení, programových orgánech, auditu 
operací a o transparentnosti a komunikaci 
by měla být přizpůsobena specifickým 
rysům programů Interreg v porovnání s 
ustanoveními v nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních].

(21) Ustanovení o přípravě, schvalování 
a změnách programů Interreg a o územním 
rozvoji, výběru operací, monitorování a 
hodnocení, programových orgánech, auditu 
operací a o transparentnosti a komunikaci 
by měla být přizpůsobena specifickým 
rysům programů Interreg v porovnání s 
ustanoveními v nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních]. Tato 
zvláštní ustanovení by měla být 
jednoduchá a jasná, aby se předešlo tzv. 



AD\1169875CS.docx 5/16 PE627.880v03-00

CS

gold-platingu a další administrativní 
zátěži pro členské státy a příjemce.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba hodnotit fondy na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích požadavků, 
zároveň však zamezit nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, zejména pro 
členské státy. V příslušných případech 
mohou být stanovovány i měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
toho, jaké mají fondy účinky v praxi.

(25) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba hodnotit fondy na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích požadavků, 
zároveň však zamezit nadměrné regulaci a
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy a příjemce. V příslušných případech 
mohou být stanovovány i měřitelné 
ukazatele, o nichž se má za to, že jsou 
nejvhodnější k měření pokroku směrem ke 
splnění cílů programu Evropské územní 
spolupráce (Interreg), jakožto základ pro 
hodnocení toho, jaké mají fondy využité v 
rámci tohoto programu účinky v praxi.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na základě zkušeností z 
programového období 2014–2020 by měl 
být zachován systém, který zavádí jasnou 
hierarchii pravidel způsobilosti výdajů, a 
zároveň by měla být zachována zásada, že 
pravidla způsobilosti výdajů mají být 
stanovena na úrovni Unie nebo pro 
program Interreg v celém jeho rozsahu, aby 
se zabránilo jakýmkoli možným rozporům 
či nesrovnalostem mezi jednotlivými 
nařízeními a mezi nařízeními a 
vnitrostátními pravidly. Přijímání dalších 
pravidel jedním členským státem, která by 

(26) Na základě zkušeností z 
programového období 2014–2020 by měl 
být zachován systém, který zavádí jasnou 
hierarchii pravidel způsobilosti výdajů, a 
zároveň by měla být zachována zásada, že 
pravidla způsobilosti výdajů mají být 
stanovena na úrovni Unie nebo pro 
program Interreg v celém jeho rozsahu, aby 
se zabránilo jakýmkoli možným rozporům 
či nesrovnalostem mezi jednotlivými 
nařízeními a mezi nařízeními a 
vnitrostátními pravidly. Je třeba se 
vyvarovat přijímání dalších pravidel 
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se vztahovala pouze na příjemce v tomto 
členském státě, by mělo být omezeno na 
naprosté minimum. Zejména by měla být 
do tohoto nařízení začleněna ustanovení 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 481/201433 přijatá na programové 
období 2014–2020.

jedním členským státem, která by se 
vztahovala pouze na příjemce v tomto 
členském státě. Zejména by měla být do 
tohoto nařízení začleněna ustanovení 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 481/201433 přijatá na programové 
období 2014–2020.

_________________ _________________

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, 
pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti 
výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. 
L 138, 13.5.2014, s. 45).

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, 
pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti 
výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. 
L 138, 13.5.2014, s. 45).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Podle čl. [63 odst. 9] nařízení (EU, 
Euratom) [FN-Omnibus] mají odvětvová 
pravidla vzít v úvahu potřeby programů 
Evropské územní spolupráce (Interreg), 
zejména pokud jde o funkci auditu. 
Ustanovení týkající se každoročního 
výroku auditora, výroční kontrolní zprávy 
a auditů operací by proto měla být 
zjednodušena a přizpůsobena programům, 
na kterých se podílí více než jeden členský 
stát.

(29) (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Měl by být stanoven jasný řetězec 
finančních závazků v souvislosti se 
zpětným získáváním částek v případě 
nesrovnalostí, počínaje jediným nebo 

(30) Měl by být stanoven jasný řetězec 
finančních závazků v souvislosti se 
zpětným získáváním částek v případě 
nesrovnalostí, počínaje jediným nebo 
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ostatními partnery přes vedoucího partnera 
a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být 
stanoven závazek členských států, třetích 
zemí, partnerských zemí nebo zámořských 
zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky 
od jediného nebo dalšího nebo vedoucího 
partnera nelze získat zpět, což znamená, že 
částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. 
U programů Interreg proto neexistuje 
prostor pro nevymahatelné částky na 
úrovni příjemců. Je však třeba vyjasnit 
pravidla pro případ, že členský stát, třetí 
země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu 
orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly 
být objasněny povinnosti vedoucího 
partnera při zpětném získávání. Řídicí 
orgán by zejména neměl být oprávněn 
zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval 
soudní řízení v jiné zemi.

ostatními partnery přes vedoucího partnera 
a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být 
stanoven závazek členských států, třetích 
zemí, partnerských zemí nebo zámořských 
zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky 
od jediného nebo dalšího nebo vedoucího 
partnera nelze získat zpět, což znamená, že 
částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. 
U programů Interreg proto neexistuje 
prostor pro nevymahatelné částky na 
úrovni příjemců. Je však nezbytné vyjasnit 
pravidla pro případ, že členský stát, třetí 
země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu 
orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly 
být objasněny povinnosti vedoucího 
partnera při zpětném získávání. Řídicí 
orgán by zejména neměl být oprávněn 
zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval 
soudní řízení v jiné zemi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) I když programy Interreg s účastí 
třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ 
by měly být prováděny v rámci sdíleného 
řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů 
Interreg může být prováděna v rámci 
nepřímého řízení. Měla by být stanovena 
zvláštní pravidla pro způsob provádění 
těchto programů v celém rozsahu nebo 
částečně v rámci nepřímého řízení.

(32) I když programy Interreg s účastí 
třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ 
by měly být prováděny v rámci sdíleného 
řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů 
Interreg může být prováděna v rámci 
nepřímého řízení. Měla by být stanovena 
zvláštní pravidla, jak provádět tyto 
programy v celém rozsahu nebo částečně v 
rámci nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro zajištění jednotných podmínek 
k přijetí nebo změně programů Interreg by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 

(35) Pro zajištění jednotných podmínek 
k přijetí nebo změně programů Interreg by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
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pravomoci. Programy vnější přeshraniční 
spolupráce by však měly v příslušném 
případě respektovat postupy projednávání 
ve výboru stanovené nařízeními (EU) 
[NPP III] a [NDICI] s ohledem na první 
rozhodnutí o schválení těchto programů.

pravomoci. V příslušném případě by však 
měly programy vnější přeshraniční 
spolupráce respektovat postupy 
projednávání ve výboru stanovené 
nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] 
s ohledem na první rozhodnutí o schválení 
těchto programů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud třetí země nebo partnerská 
země přispívající do programu Interreg 
vnitrostátními zdroji, které nepředstavují
vnitrostátní spolufinancování podpory z 
EFRR nebo z nástroje Unie pro 
financování vnější činnosti, sníží tento 
příspěvek během provádění programu 
Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu 
k už vybraným společným operacím, pro 
které již byl vystaven dokument uvedený v 
čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo 
členské státy požádají o uplatnění jedné z 
možností stanovených v odst. 4 druhém 
pododstavci.

6. Pokud třetí země nebo partnerská 
země přispívající do programu Interreg 
vnitrostátními zdroji, přičemž se nejedná o
vnitrostátní spolufinancování podpory z 
EFRR nebo z nástroje Unie pro 
financování vnější činnosti, sníží tento 
příspěvek během provádění programu 
Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu 
k už vybraným společným operacím, pro 
které již byl vystaven dokument uvedený v 
čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo 
členské státy požádají o uplatnění jedné z 
možností stanovených v odst. 4 druhém 
pododstavci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí každý program 
Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto 
nařízením a v případě podpory z nástroje 
Unie pro financování vnější činnosti a ve 
vhodných případech jeho soulad s 
víceletým strategickým dokumentem podle 
čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným 
strategickým programovým rámcem podle 

1. Komise posoudí každý program 
Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních], 
nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto 
nařízením; v případě podpory z nástroje 
Unie pro financování vnější činnosti a ve 
vhodných případech jeho soulad s 
víceletým strategickým dokumentem podle 
čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným 
strategickým programovým rámcem
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příslušného základního právního aktu 
jednoho nebo více těchto nástrojů.

posoudí Komise jeho soulad podle 
příslušného základního právního aktu 
jednoho nebo více těchto nástrojů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového 
období převést až 5 % původního přídělu 
na jednu prioritu a maximálně 3 % 
rozpočtu programu na jinou prioritu 
stejného programu Interreg.

Členský stát může během programového 
období převést až 10 % původního přídělu 
na jednu prioritu a maximálně 6 % 
rozpočtu programu na jinou prioritu 
stejného programu Interreg.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro programy Interreg pro vnitřní 
přeshraniční spolupráci podporované z 
EFRR: 6%;

a) pro programy Interreg pro vnitřní 
přeshraniční spolupráci podporované z 
EFRR: 7%;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Monitorovací výbor se schází 
nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré 
otázky, které ovlivňují pokrok programu 
směrem k dosažení jeho cílů.

5. Monitorovací výbor se schází 
nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré 
otázky, které ovlivňují pokrok programu 
směrem k dosažení jeho cílů a v případě 
potřeby předkládá doporučení.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na složení monitorovacího výboru 
každého programu Interreg se dohodnou 
členské státy a popřípadě třetí země, 
partnerské země a ZZÚ účastnící se daného 
programu a jeho složení zajistí vyvážené 
zastoupení příslušných orgánů, 
zprostředkujících subjektů a zástupců 
programových partnerů uvedených v 
článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] z členských 
států, třetích zemí, partnerských zemí a 
ZZÚ.

Na složení monitorovacího výboru 
každého programu Interreg se otevřeným a 
transparentním způsobem dohodnou 
členské státy a popřípadě třetí země, 
partnerské země a ZZÚ účastnící se daného 
programu a jeho složení zajistí vyvážené 
zastoupení příslušných orgánů, 
zprostředkujících subjektů a zástupců 
programových partnerů uvedených v 
článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] z členských 
států, třetích zemí, partnerských zemí a 
ZZÚ.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může zorganizovat přezkum, který 
by prověřil výkonnost programů Interreg.

Komise zorganizuje přezkum, který by 
prověřil výkonnost programů Interreg.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Závěry přezkumu se zaznamenají 
ve schváleném zápisu z jednání.

3. Výsledky přezkumu se zaznamenají 
ve schváleném zápisu z jednání a zveřejní 
se na internetových stránkách 
přezkoumaného programu. Komise 
posoudí výsledky přezkumu písemně, 
zveřejní posouzení výkonnosti a sdělí je 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. 
července, 30. září a 30. listopadu každého 
roku předá každý řídicí orgán elektronicky 
Komisi kumulativní údaje za příslušný 
program Interreg v souladu se šablonou 
stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Do 31. ledna, 31. května a 30. září každého
roku předá každý řídicí orgán elektronicky 
Komisi kumulativní údaje za příslušný 
program Interreg v souladu se šablonou 
stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předávání údajů se provádí za použití 
stávajících systémů vykazování údajů, 
pokud se během předchozího 
programového období osvědčily jako 
spolehlivé.

Odůvodnění

Instalace nových systémů vykazování údajů během probíhajících programového období byla 
složitá kvůli tomu, že na začátku chyběly instrukce a pokyny, a kvůli tomu bylo nutné 
opakovaně provádět úpravy.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společné ukazatele výstupů a 
společné ukazatele výsledků, jak jsou 
stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový 
EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a 
výsledků pro jednotlivé programy se 
použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) 
bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto 

1. Společné ukazatele výstupů a 
společné ukazatele výsledků, jak jsou 
stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový 
EFRR], jež byly shledány nejvhodnějšími 
k měření pokroku k cílům programu cíle 
Evropská územní spolupráce (Interreg),
se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) 
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nařízení. bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě potřeby a v případech 
řádně odůvodněných řídicím orgánem se 
jako dodatečné k ukazatelům, jež byly 
vybrány v souladu s prvním pododstavcem 
tohoto článku, použijí ukazatele výstupů a 
výsledků pro jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise na základě své povinnosti 
podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. 
e) bodu i)] finančního nařízení předloží 
Evropskému parlamentu a Radě 
informace o výkonnosti a výsledcích v 
souladu s ukazateli tím, že bude 
informovat o pokroku i nedostatcích a 
zaručí jednoznačnou souvislost mezi 
výdaji a výkonností.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
každého programu Interreg. Každé 
hodnocení posoudí jeho účinnost, 
efektivnost, relevanci, soudržnost a 
přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem 

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
každého programu Interreg. Každé 
hodnocení posoudí jeho účinnost, 
efektivnost, relevanci, soudržnost a 
přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem 
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zvýšení kvality struktury a provádění 
daného programu Interreg.

zvýšení kvality struktury a provádění 
daného programu Interreg. Četnost 
hodnocení, jež mají být stanovena v plánu 
hodnocení uvedeném v odstavci 5 níže, 
není vyšší než jednou ročně.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) veřejně vystaví cedule nebo 
billboardy, jakmile se zahájí fyzické 
provádění operace Interreg zahrnující 
hmotné investice nebo nákup zařízení, 
jehož celkové náklady přesahují částku 
100 000 EUR;

c) veřejně vystaví cedule nebo 
billboardy, jakmile se zahájí fyzické 
provádění operace Interreg zahrnující 
hmotné investice nebo nákup zařízení, 
jehož celkové náklady přesahují částku 
25 000 EUR;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě operací Interreg, které 
nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví 
alespoň jeden plakát minimální velikosti 
A3 v tištěném nebo elektronickém formátu 
s informacemi o operaci Interreg, přičemž 
zdůrazní podporu z fondu Interreg;

d) v případě operací Interreg, které 
nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví 
alespoň jeden plakát minimální velikosti 
A2 v tištěném nebo elektronickém formátu 
s informacemi o operaci Interreg, přičemž 
zdůrazní podporu z fondu Interreg;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě operací strategického 
významu a operací, jejichž celkové 
náklady přesahují 10 000 000 EUR, 
uspořádá komunikační akci a včas přizve 
Komisi a příslušný řídicí orgán.

e) v případě operací strategického 
významu a operací, jejichž celkové 
náklady přesahují 5 000 000 EUR, 
uspořádá komunikační akci a včas přizve 
Komisi a příslušný řídicí orgán.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě fondů malých projektů a 
finančních nástrojů příjemce zajistí, aby 
koneční příjemci plnili požadavky 
stanovené v odst. 4 písm. c).

5. V případě fondů malých projektů a 
finančních nástrojů příjemce zajistí, aby 
koneční příjemci plnili požadavky 
stanovené v odst. 4 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Náklady na zaměstnance se skládají 
z hrubých mzdových nákladů na 
zaměstnance zaměstnávané partnerem 
Interreg jedním z těchto způsobů:

1. Náklady na zaměstnance, které 
musí být v souladu s veškerými 
pracovněprávními předpisy a právy Unie,
se skládají z hrubých mzdových nákladů na 
zaměstnance zaměstnávané partnerem 
Interreg jedním z těchto způsobů:

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví druh údajů a kritéria, na 
jejichž základě se vytváří vzorky pro 
auditní operace Komise, jakož i metodiku 
pro extrapolaci chybovosti v příloze, 
kterou přijme formou aktu v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 62 tohoto 
nařízení.
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