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Předmět: Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 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 

  

 
 
Delegace naleznou v příloze návrh Komise podaný s průvodním dopisem Jordiho AYETA 
PUIGARNAUA, ředitele, pro Uweho CORSEPIUSE, generálního tajemníka Rady Evropské unie. 
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EVROPSKÁ 
KOMISE 

 

Ve Štrasburku dne 12.3.2013  
COM(2013) 146 final 

2011/0276 (COD) 

  

Návrh 

Změna návrhu Komise COM(2012) 496 
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 
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2011/0276 (COD) 

Návrh 

Změna návrhu Komise COM(2012) 496 
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 Komise COM(2012) 496 se mění takto: 

1) Vkládá se bod odůvodnění 57a, který zní: 

„(57a) Vzhledem k naléhavé potřebě řešit nezaměstnanost mládeže v nejvíce 
postižených regionech Unie by měla být vytvořena Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí financovaná zvláštním přídělem a cílenými investicemi 
z Evropského sociálního fondu. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by 
se měla zaměřit na podporu mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání 
nebo v profesní přípravě a mají bydliště ve způsobilých regionech. Iniciativa na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla být prováděna v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost.“ 

2) Článek 18 se nahrazuje tímto: 

„Článek 18  
 

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

3) V čl. 44 odst. 5 se první věta nahrazuje tímto: 

„Výroční zprávy o provádění uvedené v odstavcích 1 až 4 jsou přípustné, pokud 
obsahují všechny informace požadované v uvedených odstavcích a ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů.“ 
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4) Článek 83 se nahrazuje tímto:  

„Článek 83  
 

Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost 
1. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na 
rozpočtové závazky pro období 2014 až 2020, činí [x] EUR v cenách roku 2011, v souladu s 
ročním rozpisem uvedeným v příloze III, z nichž [x] EUR představuje celkové finanční 
zdroje přidělené EFRR, ESF a FS a [3 000 000 000] EUR tvoří zvláštní příděl na Iniciativu 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely plánování programů a následného zahrnutí 
do souhrnného rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně. 

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví roční 
rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v souladu s kritérii a 
metodikou stanovenou v příloze IIIa a roční rozpis prostředků ze zvláštního přídělu na 
Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členění podle členských států spolu se 
seznamem způsobilých regionů v souladu s kritérii a metodikou stanovenou v příloze IIIb, 
aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 odst. 7.  

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových finančních zdrojů se přidělí na technickou pomoc 
z podnětu Komise.“ 

5) V článku 84 se vkládá nový odstavec, který zní: 

„3a. Prostředky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí [3 000 000 
000] EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
a alespoň [3 000 000 000] EUR z cílených investic ESF.“ 

6) V čl. 93 odst. 2 se doplňuje druhý pododstavec, který zní: 

„První pododstavec se nepoužije na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.“ 
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7) Vkládá se nová příloha IIIb, která zní: 

„PŘÍLOHA IIIb 
Metodika týkající se zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí uvedená v článku 83 
I. Roční rozpis zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí se určí 
v souladu s těmito kroky: 

1. Počet nezaměstnaných mladých lidí ve věku 15–24 let se určí v regionech na úrovni 
NUTS 2, v nichž v roce 2012 míra nezaměstnanosti mladých lidí přesáhla 25 % (dále jen 
„způsobilé regiony“). 

2. Pro každý způsobilý region se odpovídající příděl vypočítá na základě poměru mezi 
počtem nezaměstnaných mladých lidí v daném způsobilém regionu a celkovým počtem 
nezaměstnaných mladých lidí uvedeným v bodě 1 ve všech způsobilých regionech. 

3. Příděl pro každý členský stát se rovná sumě přídělů pro každý z jeho způsobilých regionů.  

II. Zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí se nebere v potaz pro 
účely použití pravidel na stanovování stropů uvedených v příloze IIIa ve vztahu k přidělování 
celkových finančních zdrojů.“ 
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10) V příloze V se v tabulce týkající se „tematických předběžných podmínek“ vkládá tato položka, která zní: 

 „8.6. Udržitelná integrace 
mladých lidí ve věku 15–24 
let, kteří nejsou ve 
vzdělávání, v zaměstnání 
nebo v profesní přípravě, 
na trhu práce:  

Existence komplexního 
strategického politického rámce 
pro plnění cílů balíčku 
týkajícího se zaměstnanosti 
mladých lidí, a zejména pro 
zřízení systému záruk pro 
mladé lidi v souladu 
s doporučením Rady ze dne 
[xxx] 

– Je zaveden komplexní strategický politický rámec pro plnění cílů balíčku týkajícího se 
zaměstnanosti mladých lidí, a zejména pro zřízení systému záruk pro mladé lidi v souladu 
s doporučením Rady ze dne [xxx], který:  

– vychází z objektivních podkladů, které měří výsledky týkající se mladých lidí ve 
věku 15–24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě:  

- stanoví systém pro sběr a analýzu údajů a informací o systému záruk pro mladé 
lidi na příslušných úrovních, který poskytuje dostatek podkladů pro vypracování 
cílených politik a sleduje vývoj, pokud možno včetně srovnávacího hodnocení, 

– stanoví příslušný orgán veřejné správy, který má zřídit a řídit systém záruk pro 
mladé lidi a koordinovat partnerství na všech úrovních a ve všech odvětvích, 

– zapojuje všechny zúčastněné strany významné pro řešení nezaměstnanosti mladých 
lidí, 

– je založen na včasném zásahu a aktivaci, 

– sestává z podpůrných opatření pro začlenění na trh práce, včetně opatření na 
podporu dovedností a opatření souvisejících s trhem práce. “ 
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