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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

Pozměňovací 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 Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 
2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský  parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0614),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C-0396/2018),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. 
ledna 20191,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0181/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 134 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„— 2021–2023: 1 %“. „— 2021–2023: 2 %“.

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 7. září 2018 předložila Komise nový návrh na změnu stávajícího nařízení o společných 
ustanoveních na období 2014–2020. Tato změna se týká výší předběžného financování na léta 
2021–2023 u programů na období 2014–2020. Financování podle nařízení o společných 
ustanoveních na období 2021–2027 jí není nijak dotčeno.

Při současných výších jsou důsledkem ročního předběžného financování vypláceného 
členským státům roční inkasní příkazy na značné částky (například v roce 2017 ve výši 6,6 
miliardy EUR). To znamená, že od členských států se rok co rok požadují prostředky na 
platby, aby jim mohlo být z rozpočtu Unie vyplaceno roční předběžné financování, jehož 
podstatnou část je ovšem nutno o rok později zase získat zpět.

Jelikož je roční předběžné financování k dispozici pro účetní období rozložené na dva 
rozpočtové roky, je přebývající částka vyplacená v roce N jako roční předběžné financování 
zúčtována v roce N+1, což má za následek zbytečné platební toky.

Pro roky 2021–2023, které jsou posledními třemi roky současného prováděcího období a 
překrývají se s příštím prováděcím obdobím počínajícím v roce 2021, proto Komise navrhuje 
roční předběžné financování snížit. Tento přístup vyplývá z návrhu na období 2021–2027, 
jehož záměrem je, aby byly vypláceny pouze počáteční předběžné platby, a to v šesti ročních 
tranších.

Návrh Komise snížit míru ročního předběžného financování v období 2021–2023 ze 3 % 
částky podpory z fondů na 1 % zachází příliš daleko, a zpravodaj Výboru pro regionální 
rozvoj je toho názoru, že je vzhledem k požadavkům na peněžní tok souvisejícím 
s prováděním programu vhodnější stanovit výši ročního předběžného financování na 2 %. 
Tato míra předběžného financování zohledňuje očekávané zvýšení množství žádostí 
o průběžné platby, skutečnost, že se základ pro výpočet částky ročního předběžného 
financování pro tyto roky zvyšuje o výkonnostní rezervu, a nové předběžné financování, které 
bude k dispozici v programovém období 2021–2027.

Čl. 134 odst. 2 bude proto upraven tak, že roční předběžné financování na období 2021–2023 
bude stanoveno na 2 %. Roční předběžné financování na rok 2020 má být ponecháno ve výši 
3 %. Financování na roky 2021–2023 podle nařízení o společných ustanoveních na období 
2021–2027 bude stanoveno novým nařízením a tato změna se jej nedotýká.

Zpravodaj je přesvědčen, že návrh Komise je přijatelný jedině s a 2% mírou plateb.
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