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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***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 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. 

července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité 

kategorie horizontální státní podpory  

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) 

(Konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0398), 

– s ohledem na článek 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0316/2018), 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0315/2018), 

1. schvaluje návrh Komise; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Rozdíly v právním statutu finančních prostředků EU přímo vyplácených konečným 

příjemcům (nestátní zdroje) a finančních prostředků EU vyplácených nepřímo 

prostřednictvím vnitrostátních orgánů (státní zdroje) jsou sice jasně stanoveny, vnitrostátní 

nebo regionální orgány však často nemají jasno v tom, že finanční prostředky EU nejsou 

automaticky vyňaty z pravidel pro poskytování státní podpory ani nejsou automaticky 

považovány za státní podporu. Tato nejasnost vyplývá do značné míry z toho, že finanční 

prostředky EU spadají do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, pouze pokud nad nimi může mít 

kontrolu orgán veřejné moci. 

 

Zpravodaj vítá iniciativy, které vyvinula Evropská Komise ve snaze zlepšit souhru programů 

financování EU s pravidly státní podpory. Navrhovaná změna zmocňovacího nařízení EU 

v oblasti státní podpory1 k tomuto cíli přispívá, protože umožní Komisi provést cílené změny 

v nařízení o blokových výjimkách2, aby mohly být vnitrostátně spravované prostředky 

a prostředky EU spravované centrálně Komisí co nejlépe kombinovány, aniž by došlo 

k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu. 

 

Návrh Komise vložit do zmocňovacího nařízení dvě nové kategorie (vnitrostátní prostředky 

kombinované s centrálně spravovanými prostředky EU a projekty podporované z unijních 

programů evropské územní spolupráce) s výhledem na změnu nařízení o blokových 

výjimkách přispěje k administrativnímu zjednodušení. Je rozumné neklást požadavek, aby 

projekty a financování schválené Komisí na základě jiných pravidel, která mají také za cíl, 

aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu, podléhaly ještě dalším 

kontrolám podle pravidel pro poskytování státní podpory.  

 

Zpravodaj proto vítá návrh Komise a navrhuje jej přijmout zjednodušeným postupem podle 

článku 50 jednacího řádu Parlamentu. 

 

                                                 
1 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1). 
2 Nařízení Komise (ES) č. 651/2008 ze dne 17. července 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1). 
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