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STRUČNÉ ZDŮVODNĚNÍ

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci žádá Výbor pro regionální rozvoj, aby v zájmu 
zajištění kladného výsledku tohoto postupu předložil Parlamentu průběžnou zprávu k návrhu 
Komise obsahující doporučení na změny v tomto návrhu, která jsou uvedena v tomto 
stanovisku. 

Nové výzvy pro Unii

Dne 10. února 2004 předložila Evropská komise své Komuniké o novém finančním výhledu 
pro období po roce 2007. Dne 18. února 2004 byla schválena třetí zpráva o soudržnosti. Dne 
14. července 2004 vydala Evropská komise návrh nařízení pro strukturální fondy a Fond 
soudržnosti na období 2007-2013.

V kontextu rozšířené Evropské unie, která si dala za cíl stát se nejdynamičtější ekonomikou 
znalostí na světě se schopností udržitelného ekonomického růstu, větším počtem kvalitnějších 
pracovních míst a lepší sociální soudržností, jde o návrh nařízení,  který má potenciál ovlivnit 
účinnost programů a strategií, které budou členské státy v rámci naplnění tohoto cíle sledovat. 

Rozšířená Unie bude muset řešit tři základní výzvy:  

1) podstatné prohloubení nerovností v rámci rozšířené Unie; rozdíly mezi nejbohatšími a 
nejchudšími oblastmi Unie se zdvojnásobily, zatímco průměrný příjem na jednoho 
obyvatele EU klesl o 12,5%; 

2) urychlení ekonomické a sociální restrukturalizace, která je výsledkem globalizace a 
rozvoje ekonomiky a společnosti postavené na znalostech; 

3) rychlé stárnutí obyvatelstva Unie; ubývání pracovní síly bude mít značné dopady na 
zaměstnanost a růstový potenciál..

Unie se musí k těmto výzvám náležitě postavit. Rámec politiky pro tento účel poskytuje 
lisabonský program udržitelného rozvoje, plné zaměstnanosti, vyšší produktivity, posílené 
sociální soudržnosti a ochrany životního prostředí.

Poznámky k rámcovému nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (dále jen Výbor) projednal návrh rámcového nařízení 
ke strukturálním fondů a Fondu soudržnosti se zvláštním zřetelem k Evropskému sociálnímu 
fondu a ostatním záležitostem týkajícím se jeho kompetencí. 

Výbor vítá důraz na strategický přístup k politice soudržnosti, kterou návrh nařízení 
prosazuje, a zaznamenává zde uvedenou snahu Evropské komise o zjednodušení postupů 
v oblasti fondů. Výbor však vyjadřuje určitou obavu, že by tyto nové postupy mohly vést 
k větší byrokratické zátěži a k riziku duplikace pokud jde o návrh  nařízení pro provádění 
ESF. 

Výbor se domnívá, že je třeba dosáhnout dalšího zjednodušení. Návrh rámcového nařízení by 
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neměl být příliš předepisující a zbytečně podrobný; měla by tudíž existovat vhodná rovnováha 
mezi rámcovým nařízením a prováděcími nařízeními. Rámcové nařízení by mělo především 
plně zohledňovat charakter a rozsah aktivit ESF. Výbor zdůrazňuje, že pro operace v rámci 
ESF mohou být vhodná jiná pravidla než pro operace v rámci ERDF.  

Výbor se domnívá, že ESF by měl zajistit podporu politiky členských států sledující dosažení 
plné zaměstnanosti, zlepšení produktivity a kvality práce a podporu sociálního začleňování a 
zmenšování rozdílů v zaměstnanosti mezi regiony, a tudíž podporu evropského sociálního 
modelu. 

Výbor si je vědom úlohy, kterou ESF hraje v oblasti podpory sociálního začleňování tím, že 
pomáhá v integraci znevýhodněných osob na trh práce. Výbor je přesvědčen, že aktivity 
v oblasti sociálního začleňování, které ESF financuje, zlepšují pracovní příležitosti.

Konečně pokud jde o koordinační výbor zmíněný v Článku 104 návrhu rámcového nařízení, 
Výbor žádá Evropskou komisi, aby zajistila vhodnou koordinaci s výborem ESF. 
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ZÁVĚRY

Tento návrh byl zpracován jako součást legislativního balíčku pro oblast soudržnosti. Balíček 
obsahuje Nařízení o Evropském sociálním fondu, Nařízení o Fondu soudržnosti a Nařízení o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj. Definuje cíle, k jejichž naplnění by měly strukturální 
fondy přispět, kritéria pro způsobilost členských států a regionů využívat tyto fondy, dostupné 
finanční prostředky a kritéria pro jejich přidělování.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na skutečnost, že toto rámcové nařízení je pro ESF 
přímo relevantní, považuje Výbor pro zaměstnanost a sociální věci postup, který zvolila 
Komise, za nepřípustný. 

Parlament by neměl přijímat rozhodnutí o tak důležitém legislativním návrhu prostřednictvím 
jediného hlasování bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy. Náš výbor proto žádá 
odpovědný výbor, aby rozhodl o uplatnění Článku 75(3) Jednacího řádu Evropského 
parlamentu a aby za účelem zajištění kladného výsledku tohoto postupu zahrnul naše 
doporučení ke změnám uvedená v příloze.  

CHYBÍ TEXT
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PŘÍLOHA

DOPORUČENÍ KE ZMĚNÁM

Text navržený Komisí1 Doporučení Parlamentu

Doporučení 1
Bod odůvodnění 2

(2) Politika soudržnosti by měla přispívat ke 
zvyšování růstu, konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti tím, že začlení priority 
Společenství pro udržitelný rozvoj, jak je 
definovala zasedání Evropské rady v 
Lisabonu a Göteborgu.

(2) Politika soudržnosti by měla přispívat ke 
zvyšování růstu, konkurenceschopnosti, 
sociální soudržnosti, zaměstnanosti a 
sociálního začlenění tím, že začlení priority 
Společenství pro udržitelný rozvoj a boj 
proti sociálnímu vyloučení, jak je 
definovala zasedání Evropské rady v 
Lisabonu, Nice a Göteborgu.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's  overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).

Doporučení 2
Bod odůvodnění 3

(3) Hospodářské, sociální a územní rozdíly 
na regionální i národní úrovni se v 
rozšířeném Společenství zvětšily. 
Konkurenceschopnost a zaměstnanost by se 
proto měla zvyšovat v celém Společenství.

(3) Hospodářské, sociální a územní rozdíly 
na regionální i národní úrovni se v 
rozšířeném Společenství zvětšily. 
Konkurenceschopnost, zaměstnanost a 
sociální začlenění by se proto měly 
zvyšovat v celém Společenství.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's  overarching objectives.

Doporučení 3
Bod odůvodnění 12

  
1 Úř. věst.  C ... /zatím nepublikováno v Úř.věst.
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(12) Severní území Unie, která jsou velmi 
řídce osídlena, vyžadují vhodné finanční 
zacházení, které by vyrovnalo účinky 
uvedeného znevýhodnění.

(12) Severní území Unie, která jsou velmi 
řídce osídlena, jakož i autonomní města 
Ceuta a Melilla, s velkou hustotou osídlení 
a vysokou úrovní nezaměstnanosti, 
vyžadují vhodné finanční zacházení, které 
by vyrovnalo účinky uvedeného 
znevýhodnění.

Doporučení 4

Bod odůvodnění 13

(13) Vzhledem k významu městské dimenze 
a příspěvku měst, zejména střední velikosti, 
k regionálnímu rozvoji by se měla městům 
věnovat větší pozornost a rozvíjet jejich 
úloha v programování podpory obnovy měst.

(13) Vzhledem k významu městské dimenze 
a příspěvku malých, středních a velkých 
měst a velkoměst k regionálnímu rozvoji, by 
se měla městům věnovat větší pozornost a 
rozvíjet jejich úloha v programování 
podpory udržitelného městského rozvoje, 
který zahrnuje zvyšování 
konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a 
sociálního začlenění.

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes  urban regeneration.

Doporučení 5

Bod odůvodnění 15

(15) Opatření pro oblasti s přírodním 
znevýhodněním, t.j. některé ostrovy, horské 
oblasti a oblasti s nízkou hustotou osídlení, a 
rovněž pro určité příhraniční oblasti 
Společenství po rozšíření by měla být 
posílena tak, aby odpovídala jejich 
konkrétním rozvojovým obtížím.

(15) Opatření pro oblasti s přírodním 
znevýhodněním, tj.některé ostrovy, horské 
obalsti, oblasti s nízkou hustotou osídlení a 
autonomní města Ceuta a Melilla, a rovněž 
pro určité příhraniční oblasti Společenství po 
rozšíření by měla být posílena tak, aby 
odpovídala jejich konkrétním rozvojovým 
obtížím.

Doporučení 6
Bod odůvodnění 26

(26) Aby byl zajištěn skutečný hospodářský 
dopad, nesmějí příspěvky ze strukturálních 
fondů nahrazovat veřejné výdaje členských 

(26) Aby byl zajištěn skutečný hospodářský 
dopad, nesmějí příspěvky ze strukturálních 
fondů nahrazovat veřejné výdaje členských 
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států za podmínek tohoto nařízení. Ověření 
zásady adicionality pomocí partnerství by se 
mělo soustředit na regiony v rámci  cíle 
„konvergence“ vzhledem k rozsahu 
přidělovaných finančních prostředků a 
v případě nedodržení adicionality může vést 
k finančním opravám.  

států za podmínek tohoto nařízení.

Zdůvodnění

Ověření zásady adicionality by se mělo vztahovat na regiony, které získávají prostředky 
z fondů v rámci všech tří cílů uvedených v nařízení a nikoliv pouze cíle „konvergence“. 

Doporučení 7
Bod odůvodnění 27

(27) V souvislosti s úsilím ve prospěch 
hospodářské a sociální soudržnosti 
Společenství podporuje cíl odstranění 
nerovností a podpory rovného zacházení pro 
ženy a muže uvedený v článcích 2 a 3 
Smlouvy.

(27) V souvislosti s úsilím ve prospěch 
hospodářské a sociální soudržnosti 
Společenství podporuje cíl odstranění 
nerovností a podpory rovného zacházení pro 
ženy a muže uvedený v článcích 2 a 3 
Smlouvy a pro osoby s postižením a bez 
postižení.

Doporučení 8

Bod odůvodnění 41

(41) Členské státy, regiony a vedoucí orgány 
by v rámci operačních programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj podle cílů „konvergence“ a 
„regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ měly zorganizovat další 
delegování priorit týkajících se obnovy měst 
na městské úřady.

(41) Členské státy, regiony a vedoucí orgány 
by v rámci operačních programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj podle cílů “konvergence” a 
“regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost” měly zorganizovat další 
delegování priorit týkajících se obnovy měst 
na městské úřady pokud jde o udržitelný 
rozvoj městských oblastí.
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Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Doporučení  5
Článek 1 odstavec 3

Toto nařízení vymezuje souvislosti pro 
politiku soudržnosti, včetně metody pro 
stanovení strategických pokynů Společenství 
pro politiku soudržnosti, národních 
strategických referenčních rámců a ročního
posuzování na úrovni Společenství.

Toto nařízení vymezuje souvislosti pro 
politiku soudržnosti, včetně metody pro 
stanovení strategických pokynů Společenství 
pro politiku soudržnosti, národních 
strategických referenčních rámců a tříletého
posuzování na úrovni 

Zdůvodnění

Posuzování jednou za rok by s sebou neslo nesmírně vysoké administrativní výdaje jak na 
straně členských států, tak na straně Komise.  

Doporučení 10

Čl. 2 bod 6a (nový)

6a) 'Přístupné': zaručuje plný a rovný 
přístup pro všechny osoby, včetně osob s  
postižením, tato definice je použitelná na 
všechny oblasti spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Justification

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible 
environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment.  It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people.  It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

Doporučení 11

Článek 3 paragraph 2 bod b)
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b) Cíl ,,regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ se mimo nejméně rozvinuté 
regiony zaměřuje na posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivnosti 
regionů i zaměstnanosti v regionech 
předvídáním hospodářských a sociálních 
změn, včetně změn souvisejících s 
otevřením obchodu, podporou inovací, 
společnosti založené na znalostech a 
podnikání, ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, zlepšováním 
dostupnosti, zlepšováním přizpůsobivosti 
pracujících i podniků a rozvojem 
začleňujících trhů práce. 

b) Cíl “regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost” se mimo nejméně rozvinuté 
regiony zaměřuje na posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivnosti 
regionů a zaměstnanosti v regionech 
předvídáním hospodářských a sociálních 
změn, včetně změn souvisejících s 
otevřením obchodu, podporou inovací a 
podporou společnosti založené na znalostech 
a podnikání, podněcováním tvořivosti, 
obnovou, rozvojem malých podniků a 
mikropodniků, včetně obchodování, 
ochranou a zlepšováním životního prostředí, 
zlepšováním dostupnosti, přizpůsobivosti 
pracujících i podniků a jejich organizací, a 
rozvojem začleňujících trhů práce, 

Justification

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.

Doporučení 12

Čl. 3 odst. 3

3. V rámci těchto tří cílů pomoc fondů, na 
základě jejich charakteru, bere v úvahu 
specifický hospodářský a sociální charakter 
na jedné straně a specifický územní 
charakter na straně druhé. Pomoc vhodným 
způsobem podporuje obnovu měst, zejména 
jako součást regionálního rozvoje, a obnovu 
venkovských oblastí a oblastí závislých na 
rybolovu prostřednictvím hospodářské 
diverzifikace. Pomoc je také určena na 
podporu oblastí se zeměpisným nebo 
přírodním znevýhodněním, které ztěžuje 
problémy rozvoje, zejména 
v nejvzdálenějších regionech (Guadeloupe, 
Francouzská Guyana, Martinique, Réunion, 
Azory, Madeira a Kanárské ostrovy) a 
severských oblastech s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva, na některých 
ostrovech a ostrovních členských státech a 

3. V rámci těchto tří cílů, pomoc fondů, na 
základě jejich charakteru, bere v úvahu 
specifický hospodářský a sociální charakter 
na jedné straně a specifický územní 
charakter na straně druhé. Pomoc vhodným 
podporuje udržitelný městský rozvoj, 
zejména jako součást regionálního rozvoje, a 
obnovu venkovských oblastí a oblastí 
závislých na rybolovu prostřednictvím 
hospodářské diverzifikace. Pomoc je také 
určena na podporu oblastí se zeměpisným 
nebo přírodním znevýhodněním, které 
ztěžuje jejich rozvoj; zejména v 
nejvzdálenějších regionech (Guadeloupe, 
Francouzská Guayana, Martinique, Réunion, 
Azory, Madeira a Kanárské ostrovy) a 
severských oblastech s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva, na některých 
ostrovech a ostrovních členských státech a v 
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v horských oblastech. horských oblastech a autonomních městech 
Ceuta a Melilla s velkou hustotou osídlení.

Doporučení 13

Čl. 5 odst. 4

4. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 tohoto 
článku a na článek 6 mají nejvzdálenější 
regiony (Guadeloupe, Francouzská Guyana, 
Martinique, Réunion, Azory, Madeira a 
Kanárské ostrovy) nárok na zvláštní 
financování z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na podporu jejich integrace 
do vnitřního trhu a kompenzaci jejich 
specifických omezení. 

4. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 tohoto 
článku a na článek 6 mají nejvzdálenější 
regiony (Guadeloupe, Francouzská Guyana, 
Martinique, Réunion, Azory, Madeira a 
Kanárské ostrovy) a autonomní města 
Ceuta a Melilla nárok na zvláštní 
financování z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na podporu jejich integrace 
do vnitřního trhu a kompenzaci jejich 
specifických omezení.

Doporučení 14
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2

Každý členský stát jmenuje 
nejreprezentativnější partnery na národní, 
regionální a místní úrovni a v hospodářské, 
sociální nebo jiné oblasti, dále jen,,partneři". 
Členský stát zajistí široké a efektivní 
zapojení všech příslušných subjektů v 
souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, 
přičemž přihlédne k potřebě podporovat 
rovnoprávnost mezi muži a ženami a 
udržitelný rozvoj prostřednictvím integrace 
požadavků na ochranu a zlepšování 
životního prostředí.  

Každý členský stát jmenuje 
nejreprezentativnější partnery na národní, 
regionální a místní úrovni a v hospodářské, 
sociální nebo jiné oblasti, dále jen,,partneři". 
Členský stát zajistí široké a efektivní 
zapojení všech příslušných subjektů v 
souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, 
přičemž přihlédne k potřebě podporovat 
začlenění do společnosti, rovnoprávnost 
mezi muži a ženami, jakož i osobami s 
postižením a bez postižení, a udržitelný 
rozvoj prostřednictvím integrace požadavků 
na ochranu a zlepšování životního prostředí. 

Doporučení 15

Článek 14, Název 

Rovnoprávnost mezi muži a ženami Rovnoprávnost mezi muži a ženami a zákaz 
diskriminace vůči a přístup pro osoby s 
postižením
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Doporučení 16

Článek 14

Členské státy a Komise zajistí, že je 
podporována rovnoprávnost mezi muži a 
ženami a integrace perspektivy pohlaví 
během různých fází provádění fondů.

Členské státy a Komise zajistí, že je 
podporována rovnoprávnost mezi muži a 
ženami a integrace perspektivy pohlaví 
během různých fází provádění fondů. Zajistí 
rovněž, aby politika soudržnosti dodržovala 
zásady zákazu diskriminace.

Justification

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to  combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

Doporučení 17

Čl. 14 odst. 1a (nový)

Členské státy a Komise zajistí zákaz 
diskriminace z důvodů pohlaví, rasové a 
etnické příslušnosti, náboženství či víry, 
postižení, věku nebo sexuální orientace, 
přičemž zejména přístup pro osoby s 
postižením je podmínkou pro přidělování 
prostředků z fondů a je monitorována  
během různých fází provádění fondů. 

Justification

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general. 

Doporučení 18
Čl. 17 odst. 1 bod b)

b) 16,56 % na přechodnou a specifickou 
podporu uvedenou v čl. 6 odst. 2, s použitím 

b) 16,56 % na přechodnou a specifickou 
podporu uvedenou v čl. 6 odst. 2, s použitím 
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způsobilého počtu obyvatel, regionální 
prosperity, národní prosperity a
nezaměstnanosti jako kritérií pro výpočet 
orientačního rozdělení podle členských 
států.

způsobilého počtu obyvatel, regionální 
prosperity, národní prosperity, 
nezaměstnanosti a úrovně vzdělání jako 
kritérií pro výpočet orientačního rozdělení 
podle členských států.

Doporučení 19

Čl. 23 odst. 2

Pro každý z cílů fondů tyto obecné zásady 
zejména uvedou v platnost priority 
Společenství s cílem podporovat vyvážený, 
harmonický a udržitelný rozvoj.

Pro každý z cílů fondů tyto obecné zásady 
zejména uvedou v platnost priority 
Společenství s cílem podporovat vyvážený, 
harmonický a udržitelný rozvoj, 
rovnoprávnost mezi muži a ženami a 
sociální začlenění.

Justification

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

Doporučení 20

Čl. 25 odst. 3 bod a)

a) tematické a územní priority, včetně priorit 
pro regeneraci měst a diverzifikaci 
venkovského hospodářství a oblastí 
závislých na rybolovu; 

a) tematické a územní priority, včetně priorit 
pro udržitelný městský rozvoj a diverzifikaci 
venkovského hospodářství a oblastí 
závislých na rybolovu;

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Doporučení 21

Čl. 25 odst. 3 bod c)

c) pouze pro cíl,,regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
seznam regionů zvolených pro regionální 
konkurenceschopnost, jak je uvedeno v čl. 6 

c) pouze pro cíl “regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost”  
seznam regionů a jiných oblastí zvolených 
pro regionální konkurenceschopnost, jak je 
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odst. 1 druhém pododstavci. uvedeno v čl. 6 odst.1.

Justification

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational  programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

Doporučení 22
Čl. 27 odst. 1 pododstavec 1

1. Poprvé v roce 2008 a nejpozději do 1. 
října každého roku každý členský stát 
předloží Komisi zprávu o pokroku při 
provádění své strategie a dosahování svých 
cílů, obzvláště s ohledem na stanovené 
ukazatele, a o jejich přínosu k provádění 
strategických obecných zásad Společenství 
pro soudržnost a předloží také dostupná 
hodnocení.

1. Poprvé v roce 2010 a nejpozději do 1. 
října každé tři roky poté každý členský stát 
předloží Komisi zprávu o pokroku při 
provádění své strategie a dosahování svých 
cílů, obzvláště s ohledem na stanovené 
ukazatele, a o jejich přínosu k provádění 
strategických obecných zásad Společenství 
pro soudržnost a předloží také dostupná 
hodnocení.

Zdůvodnění

Viz doporučení 5. 

Doporučení 23

Čl. 27 odst. 1 pododstavec 2

Zpráva odkazuje na národní akční plán pro 
zaměstnanost.

Zpráva odkazuje na národní akční plán pro 
zaměstnanost a národní akční plány 
ohledně sociálního začlenění.

Justification

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.

Doporučení 16
Článek 29, název

Výroční posouzení Posouzení
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Zdůvodnění

Viz doporučení 9.

Doporučení 25
Čl. 30 odst. 1 bod aa (nový)

(aa) Komise bude ve zprávě vycházet 
z posouzení zhodnocení zpráv členských 
států uvedených v článku 27 a veškerých 
dalších dostupných informací. 

Zdůvodnění

Viz doporučení 9.

Doporučení 26

Čl. 33 odst. 2

2. Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené ve 
specifických nařízeních o fondech, mohou 
Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Evropský sociální fond doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 5 % na každou 
prioritu operačního programu financovat 
opatření spadající do rámce pomoci druhého 
fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná 
pro uspokojivé provádění operace a přímo 
s ním souvisí.

2. Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené ve 
specifických nařízeních o fondech, mohou 
Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Evropský sociální fond doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10% na každou 
prioritu operačního programu financovat 
opatření spadající do rámce pomoci druhého 
fondu, pokud jsou taková opatření nezbytná 
pro uspokojivé provádění operace a přímo s 
ní souvisí.

Justification

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

Doporučení 27

Čl. 36 odst. 3 pododstavec 2 bod ba (nový)

ba) informace ohledně dodržování 
existujících zásad programu EQUAL.
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Justification

Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

Doporučení 28

Čl. 36 odst. 3 pododstavec 3 bod b)

b) the leverage effect on the key priorities 
and goals of the European Employment 
Strategy and on the goals of the Community 
in the sphere of social inclusion.

b) the leverage effect on the key priorities 
and goals of the European Employment 
Strategy and on the goals of the Community 
in the sphere of social inclusion, the social 
integration of migrants, social cohesion, 
equality between men and women and the 
most vulnerable sectors of the population.

Doporučení 28
Čl. 36 odst. 3 pododstavec 3 bod b)

b) pozitivním dopadu na klíčové priority a 
cíle evropské strategie zaměstnanosti a cíle 
Společenství v oblasti sociálního začlenění. 

b) pozitivním dopadu na klíčové priority a 
cíle evropské strategie zaměstnanosti a cíle 
Společenství v oblasti sociálního začlenění, 
sociální integrace přistěhovalců, sociální 
soudržnosti a rovnosti mužů a žen.

Doporučení 29

Čl. 36 odst. 3 pododstavec 3 bod ba (nový)

ba) information on the mainstreaming of 
the existing principles of the EQUAL 
programme.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Recommendation 30

Čl. 36 odst. 4 bod b)

b) informace o přístupu k městské otázce, b) measures for the sustainable urban 
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včetně seznamu zvolených měst a postupů 
pro pověřování městských orgánů, nejlépe 
prostřednictvím globálního grantu;

development, including the list of cities 
chosen and the procedures for sub-
delegation to urban authorities, possibly by 
means of a global grant;

Justification

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.

Doporučení 31

Čl. 36, odst. 4 bod da (nový)

(da) information on the mainstreaming of 
the existing principles of the EQUAL 
programme.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Doporučení 32

Čl. 43 odst. 3 a (nový)

3a. Economic, social or business  
organisations shall be eligible for the 
technical assistance measures.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Doporučení 33

Čl. 44 odst. 1

1. Fondy mohou z iniciativy členského státu 
pro každý operační program financovat 
přípravné, správní, sledovací, hodnotící, 
informační a kontrolní činnosti na posílení 

1. At the initiative of the Member States, for 
each operational programme, the Funds may 
finance preparatory, management, 
monitoring, evaluation, information and 
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správní kapacity pro provádění fondů v 
rámci těchto limitů:

control activities and activities to reinforce 
the administrative capacity, including that 
of civil society partners, for implementing 
the funds within the following limits:

Justification

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.

Doporučení 34

Čl. 44 odst. 2a (nový)

2a. Economic, social or business  
organisations shall be eligible for the 
technical assistance measures.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Doporučení 35

Čl. 45 odst. 1 pododstavec 2

Cílem hodnocení je zlepšení kvality, 
efektivnosti finanční podpory z fondů, její 
soudržnost a realizace operačních programů. 
Hodnocen bude rovněž jejich dopad z 
hlediska strategických cílů Společenství, 
článku 158 Smlouvy a specifických 
strukturálních problémů členských států a 
regionů, přičemž se přihlíží k požadavkům 
udržitelného rozvoje a k příslušným právním 
předpisům Společenství týkajícím se vlivu 
na životní prostředí a strategického 
ekologického hodnocení.

Evaluations shall aim to improve the quality, 
effectiveness and consistency of Fund 
assistance and the implementation of 
operational programmes. They shall also 
appraise their impact with respect to the 
strategic objectives of the Community, to 
Article 158 of the Treaty and to the specific 
structural problems affecting the Member 
States and regions concerned, while taking 
account of the needs of sustainable 
development, and of the relevant 
Community legislation concerning 
environmental impact and strategic 
environmental assessment, and accessibility 
for disabled persons.

Justification

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
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recognised in the objectives for the strategic guidelines.  The phrasing is consistent with 
Article 10. 

Doporučení 36
Čl. 51 odst. 4

4. Maximální příspěvek z fondů se zvýší na 
85 % veřejných výdajů u operačních 
programů v rámci cílů „konvergence“ a 
„regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“ v nejvzdálenějších 
regionech a u operačních programů 
odlehlých řeckých ostrovů v rámci cíle 
„konvergence”.

4. Maximální příspěvek z fondů se zvýší na 
85 % veřejných výdajů u operačních 
programů v rámci cílů „konvergence“ a 
„regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost“ v nejvzdálenějších 
regionech, u operačních programů odlehlých 
řeckých ostrovů v rámci cíle „konvergence” 
a u operačních programů v rámci cíle 
“konvergence” v regionech, kde HDP na 
osobu měřený paritou kupní síly a 
vypočtený na základě hodnot Společenství 
za poslední tři roky činí méně než 60% 
průměru Společenství. 

Zdůvodnění

Existuje mnoho regionů zejména v nových členských státech, kde je HDP na osobu nižší než 
v nejvzdálenějších regionech a na odlehlých řeckých ostrovech. Proto by i tyto regiony měly 
mít možnost zvýšení na 85% veřejných výdajů u operačních programů. 
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