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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento legislativní návrh, tzv. souhrnný návrh, představuje balíček pozměněných nařízení 
předložených jako součást přezkumu/revize víceletého finančního rámce na období 2014–
2020 v polovině období. Návrh mění mimo jiné finanční nařízení a Fond solidarity Evropské 
unie (FSEU), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), nařízení o společných 
ustanoveních a Evropský sociální fond (ESF).

Návrh řeší mnohé obavy, které vyjádřili poslanci Evropského parlamentu, včetně obavy 
týkající se zjednodušení provádění politiky soudržnosti.

V oddíle návrhu věnovaném výlučné pravomoci Výboru pro regionální rozvoj se 
navrhovatelka zabývá otázkami, jako je zjednodušené vykazování nákladů, infrastruktura v 
malém měřítku, součinnost mezi ESI fondy a Azylovým, migračním a integračním fondem a 
ESI fondy ve vztahu k Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI).

Zjednodušení bylo vždy prioritou Evropského parlamentu. Významná část tohoto 
legislativního návrhu je věnována tomuto cíli. Podpora zjednodušeného vykazování nákladů 
spadá do této oblasti. Zabývá se obavou, kterou vyjádřilo mnoho příjemců a jíž je 
minimalizace administrativní zátěže spojené s využíváním ESI fondů. V této oblasti 
navrhovatelka považuje za důležité uvést do rovnováhy podněcování zúčastněných stran, 
které jsou připraveny využívat zjednodušené vykazování nákladů, aniž by byly postihovány 
ostatní strany, jež k tomu zatím připraveny nejsou.

V duchu dosahování zjednodušení a flexibility by navrhovatelka ráda zachovala odkaz na 
infrastrukturu v malém měřítku v nařízení o EFRR a současně zvýšila stropy pro její podporu. 

Současná migrační krize představuje pro Evropskou unii nadále značnou výzvu. Z politického 
hlediska měla také dopad na politiku soudržnosti, která se této nové výzvě musela přizpůsobit 
prostřednictvím změny programů. Proto tento legislativní návrh navrhuje změny nařízení o 
EFRR a nařízení o společných ustanoveních, které mají usnadnit začlenění migrantů a 
uprchlíků. Navrhovatelka tyto změny velmi vítá. Kromě těchto změn zdůrazňuje, že je 
zapotřebí koordinace a součinnost mezi ESI fondy a nástroji EU, které již existují v oblasti 
migrace a azylu. 

Legislativní návrh také řeší vztah mezi ESI fondy a fondem EFSI. Navrhovatelka se domnívá, 
že pokroku bude nejlépe dosaženo tak, že Evropská komise předloží (kromě souhrnného 
návrhu) samostatný návrh, který se bude zabývat vztahem mezi ESI fondy a fondem EFSI. V 
současné fázi představují ESI fondy a fond EFSI odlišné regulatorní rámce a logiku 
financování. Navrhovatelka mezitím vítá podrobnou diskusi o vztahu mezi ESI fondy a 
fondem EFSI, přičemž bere v úvahu omezené načasování, kterému výbor čelí. Navrhovatelka 
si je plně vědoma důležitosti této otázky a ráda by poskytla uspokojivé řešení pro příjemce 
politiky soudržnosti a její budoucnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
coby věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zásada transparentnosti zakotvená 
v článku 15 Smlouvy o fungování EU, jež 
požaduje, aby orgány jednaly co 
nejotevřeněji, předpokládá, že pokud jde o 
plnění rozpočtu, mohou občané vědět, kde 
a za jakým účelem jsou prostředky Unie 
vynakládány. Tyto informace podporují 
demokratickou diskusi, přispívají k účasti 
občanů v rozhodovacím procesu Unie a 
posilují institucionální kontrolu a dohled 
nad výdaji Unie. Těchto cílů by mělo být 
dosaženo zveřejněním relevantních 
informací týkajících se všech příjemců 
finančních prostředků Unie, nejlépe 
využitím moderních komunikačních 
nástrojů, kdy by byly zohledněny legitimní 
zájmy všech těchto příjemců finančních 
prostředků s ohledem na důvěrnou povahu 
a bezpečnost informací a v případě 
fyzických osob na jejich právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. 
Orgány by proto měly při zveřejňování 
informací uplatňovat v souladu se zásadou 
proporcionality selektivní přístup. 
Rozhodnutí zveřejnit informace by měla 
vycházet z relevantních kritérií, aby byly 
poskytované informace užitečné.

(14) Zásada transparentnosti zakotvená 
v článku 15 Smlouvy o fungování EU, jež 
požaduje, aby orgány jednaly co 
nejotevřeněji, předpokládá, že pokud jde o 
plnění rozpočtu, mohou občané vědět, kde 
a za jakým účelem jsou prostředky Unie 
vynakládány. Tyto informace podporují 
demokratickou diskusi, přispívají k účasti 
občanů v rozhodovacím procesu Unie a 
posilují institucionální kontrolu a dohled 
nad výdaji Unie. Komunikace by se měla 
více zaměřovat na příjemce, usilovat o 
zviditelnění pro občany a zároveň 
prostřednictvím určených opatření 
zajišťovat, aby se zprávy dostaly 
k příjemcům. Těchto cílů by mělo být 
dosaženo zveřejněním relevantních 
informací týkajících se všech příjemců 
finančních prostředků Unie, nejlépe 
využitím moderních komunikačních 
nástrojů, kdy by byly zohledněny legitimní 
zájmy všech těchto příjemců finančních 
prostředků s ohledem na důvěrnou povahu 
a bezpečnost informací a v případě 
fyzických osob na jejich právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. 
Orgány by proto měly při zveřejňování 
informací uplatňovat v souladu se zásadou 
proporcionality selektivní přístup. 
Rozhodnutí zveřejnit informace by měla 
vycházet z relevantních kritérií, aby byly 
poskytované informace užitečné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V zájmu lepší srozumitelnosti a 
větší transparentnosti údajů o finančních 
nástrojích uplatňovaných v rámci přímého 
a nepřímého plnění rozpočtu je vhodné 
sloučit všechny požadavky na podávání 
zpráv do jednoho pracovního dokumentu, 
který je připojen k návrhu rozpočtu.

(24) V zájmu lepší srozumitelnosti a 
větší transparentnosti údajů o finančních 
nástrojích uplatňovaných v rámci přímého 
a nepřímého plnění rozpočtu je vhodné 
sloučit všechny požadavky na podávání 
zpráv do jednoho pracovního dokumentu, 
který bude připojen k návrhu rozpočtu
a který se použije k samostatnému 
hodnocení výkonnosti a příspěvku 
k politice soudržnosti EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Je rovněž důležité zamezit několika 
auditům u příjemců finančních prostředků 
EU prováděným různými subjekty s 
ohledem na využití těchto finančních 
prostředků. Je proto třeba stanovit možnost 
spoléhání se na audity, které již provedli 
nezávislí auditoři, pokud jsou založeny na 
mezinárodně uznávaných standardech, 
poskytují přiměřenou jistotu a týkaly se 
finančních výkazů a zpráv dokládajících 
využití příspěvku Unie. Tyto audity by pak 
měly být základem celkové jistoty ohledně 
využití finančních prostředků EU.

(59) Je rovněž důležité zamezit několika 
auditům u příjemců finančních prostředků 
EU prováděným různými členskými státy a 
Unií s ohledem na využití těchto 
finančních prostředků. Je proto třeba 
stanovit možnost spoléhání se na audity, 
které již provedli nezávislí auditoři, pokud 
jsou založeny na mezinárodně uznávaných 
standardech, poskytují přiměřenou jistotu a 
týkaly se finančních výkazů a zpráv 
dokládajících využití příspěvku Unie. Tyto 
audity by pak měly být základem celkové 
jistoty ohledně využití finančních 
prostředků EU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Je důležité umožnit členským 
státům požádat o to, aby prostředky, které 
jim byly přiděleny v rámci sdíleného 
plnění rozpočtu, byly převedeny na úroveň 

vypouští se
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Unie a vynaloženy Komisí v rámci 
přímého nebo nepřímého plnění rozpočtu, 
pokud možno ve prospěch dotčeného 
členského státu. To by optimalizovalo 
využití těchto prostředků a nástrojů 
zřízených podle tohoto nařízení nebo 
podle odvětvových nařízení, včetně 
nařízení o EFSI, na něž by měly být tyto 
prostředky na žádost členských států 
převedeny. Aby bylo zaručeno efektivní 
uplatňování těchto nástrojů, je třeba 
stanovit, že jsou-li prostředky převedeny 
na nástroje zřízené podle tohoto nařízení 
nebo podle odvětvových nařízení, včetně 
nařízení o EFSI, použijí se pravidla těchto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) V zájmu stability právního 
prostředí by pokrok při používání 
elektronické výměny informací a 
předkládání dokumentů elektronickou 
cestou, které představují významné 
zjednodušení, měl být doprovázen 
nastavením jednoznačných podmínek pro 
uznávání systémů, jež mají být používány, 
přičemž současně by měla být zachována 
možnost účastníků, příjemců finančních 
prostředků a schvalujících osob postupovat 
při správě finančních prostředků Unie 
pružně, jak je stanoveno v tomto nařízení.

(88) V zájmu stability právního 
prostředí by pokrok při používání 
elektronické výměny informací a 
předkládání dokumentů elektronickou 
cestou, včetně případného elektronického 
zadávání veřejných zakázek, které 
představují významné zjednodušení, měl 
být doprovázen nastavením jednoznačných 
podmínek pro uznávání systémů, jež mají 
být používány, přičemž současně by měla 
být zachována možnost účastníků, 
příjemců finančních prostředků a 
schvalujících osob postupovat při správě 
finančních prostředků Unie pružně, jak je 
stanoveno v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 108
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Zadávání veřejných zakázek Unie 
by mělo zajistit, aby byly finanční 
prostředky využívány účinným, 
transparentním a vhodným způsobem. V 
této souvislosti by mělo elektronické 
zadávání zakázek přispět k lepšímu 
využívání finančních prostředků Unie a k 
zlepšení přístupu všech hospodářských 
subjektů k veřejným zakázkám.

(108) Zadávání veřejných zakázek Unie 
by mělo zajistit, aby byly finanční 
prostředky využívány účinným, 
transparentním a vhodným způsobem, 
a současně snížit administrativní zátěž 
příjemců finančních prostředků EU 
a řídících orgánů. V této souvislosti by 
mělo elektronické zadávání zakázek přispět 
k lepšímu využívání finančních prostředků 
Unie a k zlepšení přístupu všech 
hospodářských subjektů k veřejným 
zakázkám.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(125) V zájmu zjednodušení postupů a 
lepší srozumitelnosti tohoto nařízení je 
nutno zjednodušit a zefektivnit ustanovení 
o obsahu žádosti o grant, výzvy k podávání 
návrhů a grantové dohody.

(125) V zájmu zjednodušení postupů a 
lepší srozumitelnosti tohoto nařízení je 
nutno zjednodušit a zefektivnit ustanovení 
o obsahu žádosti o grant, výzvy k podávání 
návrhů a grantové dohody, čímž se usiluje 
zejména o povzbuzení partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
a o dosažení součinnosti kombinací s 
dalšími zdroji financování EU 
a soukromými investicemi.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 136

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(136) V minulých letech využívala Unie v 
rostoucí míře finanční nástroje, které 
umožňují dosáhnout vyšší aktivace
mimorozpočtových zdrojů prostřednictvím 
rozpočtu EU, současně však pro tento 
rozpočet znamenají finanční riziko. K 

(136) V minulých letech využívala Unie v 
rostoucí míře finanční nástroje, které by 
měly umožňovat vyšší aktivaci
mimorozpočtových zdrojů prostřednictvím 
rozpočtu EU, současně však pro tento 
rozpočet znamenají finanční riziko. K 
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těmto finančním nástrojům patří nejen 
nástroje, na něž se již finanční nařízení 
vztahuje, nýbrž také další nástroje, jako 
jsou rozpočtové záruky a finanční pomoc, 
jež byly dříve upraveny pouze pravidly 
stanovenými v příslušných základních 
právních aktech. Je důležité stanovit 
společný rámec v zájmu zajištění 
jednotnosti zásad vztahujících se na tento 
soubor nástrojů a seskupit je v rámci nové 
hlavy, která kromě stávajících pravidel 
platných pro finanční nástroje obsahuje i 
oddíly týkající se rozpočtových záruk a 
finanční pomoci pro členské státy nebo 
třetí země.

těmto finančním nástrojům patří nejen 
nástroje, na něž se již finanční nařízení 
vztahuje, nýbrž také další nástroje, jako 
jsou rozpočtové záruky a finanční pomoc, 
jež byly dříve upraveny pouze pravidly 
stanovenými v příslušných základních 
právních aktech. Je důležité stanovit 
společný rámec v zájmu zajištění 
jednotnosti zásad vztahujících se na tento 
soubor nástrojů a seskupit je v rámci nové 
hlavy, která kromě stávajících pravidel 
platných pro finanční nástroje obsahuje i 
oddíly týkající se rozpočtových záruk a 
finanční pomoci pro členské státy nebo 
třetí země.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(137) Finanční nástroje mohou významně 
přispívat k multiplikaci účinku finančních 
prostředků Unie, jestliže jsou tyto finanční 
prostředky sdruženy s dalšími zdroji a mají 
aktivační účinek. Finanční nástroje by 
měly být uplatňovány pouze tehdy, 
neexistuje-li riziko narušení trhu nebo 
nesouladu s pravidly státní podpory.

(137) Finanční nástroje mohou významně 
přispívat k multiplikaci účinku finančních
prostředků Unie, jestliže jsou tyto finanční 
prostředky v součinnosti s dalšími zdroji a 
mají aktivační účinek. Finanční nástroje by 
měly být uplatňovány pouze tehdy, 
neexistuje-li riziko nahrazení existujícího 
veřejného nebo soukromého financování, 
narušení trhu nebo nesouladu s pravidly 
státní podpory.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 138

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(138) V rámci ročního přídělu prostředků 
schváleného Evropským parlamentem a 
Radou na určitý program by se měly 
finanční nástroje využívat na základě 
hodnocení ex ante, které prokáže, že z 
hlediska dosažení politických cílů Unie 

(138) V rámci ročního přídělu prostředků 
schváleného Evropským parlamentem a 
Radou na určitý program by se měly 
finanční nástroje využívat na základě 
hodnocení ex ante, které prokáže, že z 
hlediska dosažení politických cílů Unie, 
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jsou tyto finanční nástroje účinné. včetně tematických cílů politiky EU 
v oblasti soudržnosti, jsou tyto finanční 
nástroje účinné.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 144

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(144) Je třeba objasnit, že jsou-li finanční 
nástroje kombinovány s jinými formami 
podpory poskytované z rozpočtu Unie, 
měla by se uplatňovat pravidla vztahující 
se na finanční nástroje. Tato pravidla by 
měla být případně doplněna zvláštními 
požadavky vyplývajícími z odvětvových 
právních předpisů.

(144) Je třeba objasnit, že jsou-li finanční 
nástroje kombinovány s jinými formami 
podpory poskytované z rozpočtu Unie, 
měla by se uplatňovat pravidla vyplývající 
z odvětvových právních předpisů. Tato 
pravidla by měla být případně doplněna 
zvláštními požadavky souvisejícími s 
finančními nástroji.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 147

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(147) Unie nedávno zahájila důležité 
iniciativy založené na rozpočtových 
zárukách, jako je Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) nebo Evropský 
fond pro udržitelný rozvoj (EFSD). K 
vlastnostem těchto nástrojů patří to, že 
vytvářejí pro Unii podmíněný závazek a 
vyžadují tvorbu rezerv s cílem vytvořit 
rezervu likvidity, která umožňuje, aby 
rozpočet reagoval náležitě na platební 
závazky, jež mohou z těchto podmíněných 
závazků vyplývat. Aby byl zaručen 
úvěrový rating Unie, a tudíž její schopnost 
poskytovat účinně finanční prostředky, je 
nezbytné, aby byl při schvalování a 
sledování podmíněných závazků, jakož i 
při tvorbě rezerv na tyto závazky 
dodržován solidní soubor pravidel, který 
by se měl vztahovat na všechny rozpočtové 

(147) Unie nedávno zahájila důležité 
iniciativy založené na rozpočtových 
zárukách, jako je Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) nebo Evropský 
fond pro udržitelný rozvoj (EFSD). K 
vlastnostem těchto nástrojů patří to, že by 
měly vytvářet pro Unii podmíněný závazek 
a vyžadují tvorbu rezerv s cílem vytvořit 
rezervu likvidity, která umožňuje, aby 
rozpočet reagoval náležitě na platební 
závazky, jež mohou z těchto podmíněných 
závazků vyplývat. Aby byl zaručen 
úvěrový rating Unie, a tudíž její schopnost 
poskytovat účinně finanční prostředky, je 
nezbytné, aby byl při schvalování a 
sledování podmíněných závazků, jakož i 
při tvorbě rezerv na tyto závazky 
dodržován solidní soubor pravidel, který 
by se měl vztahovat na všechny rozpočtové 
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záruky. záruky.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 171

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(171) Aby se usnadnily investice do 
infrastruktury v oblasti kultury a 
udržitelného cestovního ruchu, aniž by 
bylo dotčeno plné uplatňování právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
zejména směrnic o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
případně o posuzování vlivů na životní 
prostředí, je třeba odstranit určitá 
omezení, pokud jde o rozsah podpory 
těchto investic.

(171) Investice do infrastruktury v oblasti 
kultury a udržitelného cestovního ruchu v 
malém měřítku by měly být zachovány, 
aniž by bylo dotčeno plné uplatňování 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, zejména směrnic o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
případně o posuzování vlivů na životní 
prostředí. V odůvodněných případech by
rozsah podpory těchto investic mohl být 
rozšířen.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 172

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(172) S cílem reagovat na problémy 
způsobené rostoucím přílivem migrantů a 
uprchlíků je třeba vysvětlit cíle, k nimž 
může EFRR přispívat v rámci podpory 
migrantů a uprchlíků.

(172) S cílem reagovat na problémy 
způsobené rostoucím přílivem migrantů a 
uprchlíků je třeba vysvětlit cíle, k nimž 
může EFRR přispívat v rámci podpory 
migrantů a uprchlíků pod mezinárodní 
ochranou Tento příspěvek může být účinný 
– zejména v zemích, které čelí 
mimořádným migračním tokům, budou-li 
v celé Evropě doprovázeny skutečným 
uplatňováním principu solidarity, tj. 
opatřeními usilujícími o spravedlivé 
rozložení břemene.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 172 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(172a) Horizontální principy, tj. zapojení 
partnerů, udržitelný rozvoj, rovnost 
pohlaví a nediskriminace, významně 
přispěly k účinnému provádění 
evropských strukturálních a investičních 
fondů a měly by být prosazovány jako 
předběžné podmínky pro všechny typy 
investic, které zahrnují rozpočtové 
prostředky Unie, včetně finančních 
nástrojů a fondu EFSI.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 176

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(176) Za účelem maximalizace synergií 
mezi všemi fondy Unie k účinnému řešení 
problémů spojených s migrací a azylem by 
mělo být zajištěno, aby v případě, že se do 
priorit ve zvláštních pravidlech pro 
jednotlivé fondy promítají tematické cíle, 
zahrnovaly tyto priority náležité využití 
každého fondu pro tyto oblasti.

(176) Za účelem maximalizace synergií 
mezi všemi fondy Unie k účinnému řešení 
problémů spojených s migrací a azylem by 
mělo být zajištěno, aby v případě, že se do 
priorit ve zvláštních pravidlech pro 
jednotlivé fondy promítají tematické cíle, 
zahrnovaly tyto priority náležité využití 
každého fondu pro tyto oblasti. Případně je 
doporučena koordinace s Azylovým, 
migračním a integračním fondem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 178

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(178) V zájmu optimálního využívání 
finančních prostředků přidělených 
členským státům v rámci politiky 
soudržnosti by členským státům mělo být 
umožněno převést přidělené prostředky z 
ESI fondů na nástroje zřízené podle 
finančního nařízení nebo podle 

vypouští se
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 184

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(184) Při přijímání nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 
25. června 2015 o Evropském fondu pro 
strategické investice, Evropském centru 
pro investiční poradenství a Evropském 
portálu investičních projektů – Evropský 
fond pro strategické investice (EFSI) – se 
usilovalo o to, aby mohly členské státy
využívat ESI fondy s cílem přispět na 
financování způsobilých projektů, které 
jsou podpořeny zárukou EU, která je kryta 
prostřednictvím EFSI. Mělo by být přijato 
zvláštní ustanovení, které objasňuje 
podmínky umožňující lepší vzájemné 
působení a doplňkovost, aby bylo možno 
snáze kombinovat ESI fondy s finančními 
produkty EIB na základě záruky Unie ve 
prospěch EFSI.

(184) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 
2015 o Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů – Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) – umožnilo 
členským státům využívat ESI fondy s 
cílem přispět na financování způsobilých 
projektů, do nichž investuje Evropská 
investiční banka buď přímo, nebo 
prostřednictvím EIF a které jsou 
podpořeny zárukou EU, za předpokladu, že 
tyto projekty splňují kritéria způsobilosti 
i cíle a zásady právního rámce 
příslušných nástrojů a EFSI. Mělo by být 
přijato zvláštní ustanovení, které objasňuje 
podmínky umožňující lepší vzájemné 
působení a doplňkovost, aby bylo možno 
snáze kombinovat ESI fondy s finančními 
produkty EIB na základě záruky Unie ve 
prospěch EFSI.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 185 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(185a) Vzhledem k tomu, že finanční 
nástroje jsou vratné, musí být postupy 
jejich správy přiměřené. Předběžné 
ověření způsobilosti příjemce a jeho 
projektu v souladu s podmínkami 
upravujícími daný finanční nástroj, které 
provede finanční zprostředkovatel.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 188

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(188) S cílem podnítit soukromé 
investory ke společným investicím do 
projektů v oblasti veřejné politiky by měla 
být zavedena koncepce rozdílného 
zacházení s investory, jež za určitých 
podmínek umožňuje, aby ESI fondy mohly 
vůči soukromému investorovi a finančním 
produktům EIB na základě záruky EU ve 
prospěch EFSI zaujmout podřízenou 
pozici. Současně by měly být stanoveny 
podmínky pro použití tohoto rozdílného 
zacházení při provádění ESI fondů.

(188) S cílem podnítit soukromé 
investory ke společným investicím do 
projektů v oblasti veřejné politiky by měla 
být zavedena koncepce rozdílného 
zacházení s investory, fungující podle 
zásady tržního hospodářství, jež umožňuje, 
aby ESI fondy mohly vůči soukromému 
investorovi a finančním produktům EIB na 
základě záruky EU ve prospěch EFSI 
zaujímat různé pozice.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 199

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(199) V zájmu širokého uplatňování 
zjednodušeného vykazování nákladů by 
mělo být v případě EFRR a ESF u operací 
nedosahujících určitého finančního limitu 
povinné používat standardní stupnice 
jednotkových nákladů, jednorázové částky 
nebo paušální sazby. Současně by mělo být 
zavedeno používání návrhů rozpočtů jako 
další metodiky pro stanovení 
zjednodušených nákladů.

(199) V zájmu širokého uplatňování 
zjednodušeného vykazování nákladů by 
mělo být v případě EFRR a ESF u operací 
nedosahujících určitého finančního limitu 
stanoveno používání standardní stupnice 
jednotkových nákladů, jednorázové částky 
nebo paušální sazby. Současně by mělo být 
zavedeno používání návrhů rozpočtů jako 
další metodiky pro stanovení 
zjednodušených nákladů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 199 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(199a) „V souladu s doporučeními 
uvedenými v bodu odůvodnění 10 nařízení 
(EU) č. 1296/2013 a v článku 176 tohoto 
nařízení by členské státy měly častěji 
využívat zjednodušeného vykazování 
nákladů a financování v podobě „jediné 
jednorázové částky“ s cílem snížit zátěž 
spojenou se související administrativou a 
zjednodušit pravidla, kterými se řídí 
přidělování prostředků.“

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 200

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(202) S cílem usnadnit dřívější a cílenější 
uplatňování zjednodušeného vykazování 
nákladů by měla být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o definici 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
nebo paušálního financování, o 
přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou 
metodu pro jejich stanovení a o 
financování založené na splnění podmínek 
souvisejících s dosažením pokroku při 
provádění nebo se splněním cílů programů, 
a nikoli na nákladech. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání expertních skupin Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 

(200) S cílem usnadnit dřívější a cílenější 
uplatňování zjednodušeného vykazování 
nákladů by měla být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty, kterými se 
doplňuje toto nařízení, v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o definici 
diferencovaného zacházení s investory a 
podmínky pro jeho uplatňování, definici 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
nebo paušálního financování, o 
přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou 
metodu pro jejich stanovení a o 
financování založené na splnění podmínek 
souvisejících s dosažením pokroku při 
provádění nebo se splněním cílů programů, 
a nikoli na nákladech. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
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pravomoci. odborníci mají automaticky přístup na 
setkání expertních skupin Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 208

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(208) Povinnosti řídicích orgánů s 
ohledem na ověřování výdajů v případě 
využívání zjednodušeného vykazování 
nákladů je třeba stanovit podrobněji.

(208) Povinnosti řídicích orgánů s 
ohledem na ověřování výdajů v případě 
využívání zjednodušeného vykazování 
nákladů je třeba stanovit podrobněji, 
včetně možnosti, aby řídící orgány 
prodloužily přechodné období do uzavření 
programu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokrok při plnění cílů se sleduje 
pomocí ukazatelů výkonnosti;

b) pokrok při plnění cílů se sleduje 
pomocí ukazatelů výkonnosti. které se 
speciálně zaměří na následné dopady, 
výsledky a přidanou hodnotu Unie;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li rozpočet plněn v rámci 
sdíleného plnění, dodržují Komise a 
členské státy zásady řádného finančního 
řízení, transparentnosti a zákazu 
diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti 
Unie. Za tímto účelem Komise a členské 
státy plní své povinnosti spojené s 

1. Je-li rozpočet plněn v rámci 
sdíleného řízení, vykonávají tyto úkoly 
členské státy a Komise. Komise a členské 
státy dodržují zásady řádného finančního 
řízení, transparentnosti a zákazu 
diskriminace a zajišťují viditelnost činnosti 
Unie. Za tímto účelem Komise a členské 
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kontrolou a auditem a přebírají z toho 
vyplývající odpovědnost stanovenou tímto 
nařízením. Doplňková ustanovení jsou 
obsažena v odvětvových pravidlech.

státy plní své povinnosti spojené s 
kontrolou a auditem a přebírají z toho 
vyplývající odpovědnost stanovenou tímto 
nařízením. Doplňková ustanovení jsou 
obsažena v odvětvových pravidlech.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Prostředky přidělené členským 
státům v rámci sdíleného plnění rozpočtu 
mohou být využity i v kombinaci s 
operacemi a nástroji prováděnými podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013.

9. Prostředky přidělené členským 
státům v rámci sdíleného plnění rozpočtu 
mohou být v souladu s odvětvovými 
pravidly využity i v kombinaci s operacemi 
a nástroji prováděnými podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2015/1017 
ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu 
pro strategické investice, Evropském 
centru pro investiční poradenství a 
Evropském portálu investičních projektů a 
o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a 
(EU) č. 1316/2013.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125 vypouští se

Převod prostředků na nástroje zřízené 
podle tohoto nařízení nebo podle 

odvětvových nařízení

Prostředky přidělené členským státům v 
rámci sdíleného plnění mohou být na 
jejich žádost převedeny na nástroje 
zřízené podle tohoto nařízení nebo podle 
odvětvových nařízení. Komise vynakládá 
tyto prostředky v souladu s čl. 61 odst. 1 
písm. a) nebo c) pokud možno ve prospěch 
dotčeného členského státu. Prostředky 
přidělené členským státům v rámci 
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sdíleného plnění mohou být mimoto na 
jejich žádost použity k posílení schopnosti 
EFSI nést riziko. V těchto případech se 
použijí pravidla EFSI.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 201 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li finanční nástroje 
uplatňovány v rámci sdíleného plnění s 
členskými státy, použijí se odvětvová 
pravidla, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 
208 odst. 2 druhého pododstavce.

3. Jsou-li finanční nástroje 
uplatňovány v rámci sdíleného plnění s 
členskými státy, použijí se odvětvová 
pravidla.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 208 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li finanční nástroje v rámci jedné 
dohody zkombinovány s doplňkovou 
podporou z rozpočtu Unie, včetně grantů, 
použije se tato hlava na celé opatření. 
Vykazování se provádí v souladu s 
článkem 242.

Jsou-li finanční nástroje v rámci jedné 
dohody zkombinovány s doplňkovou 
podporou z rozpočtu Unie, použije se tato 
hlava na celé opatření. Vykazování se 
provádí v souladu s článkem 242.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 208 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li finanční nástroj zřízen pro účely 
uplatňování článku 39 nařízení (EU) č. 
1303/2013 s příspěvkem z rozpočtové 
záruky Unie, použije se tato hlava s 
výjimkou čl. 201 odst. 1. Uplatňuje se v 
souladu s čl. 61 odst. 1 písm. c).

vypouští se
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Odůvodnění

Řízení a plnění finančních nástrojů v rámci ESI fondů by se nemělo mísit s řízením a plněním 
ostatních finančních nástrojů na úrovni EU. Jinak tím vzniknou závažné problémy pro 
příjemce a konečné příjemce.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 208 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zajistí harmonizovanou 
správu finančních nástrojů, zejména v 
oblasti účetnictví, výkaznictví, 
monitorování a zvládání finančních rizik.

3. Komise zajistí harmonizovanou a 
zjednodušenou správu finančních nástrojů, 
zejména v oblasti účetnictví, výkaznictví, 
monitorování a zvládání finančních rizik.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 262 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakmile Evropský parlament a 
Rada rozhodnou o uvolnění prostředků z 
fondu, přijme Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o přidělení 
finančního příspěvku z fondu a 
bezodkladně finanční příspěvek vyplatí v 
jediné splátce přijímajícímu státu. Pokud 
byla podle článku 4a vyplacena záloha, 
vyplatí se pouze zbývající částka.“

4. V téže době, kdy Evropský 
parlament a Rada přijmou návrh 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o finančním
příspěvku, které vstoupí v platnost v den, 
kdy Evropský parlament a Rada přijaly 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu,
a bezodkladně finanční příspěvek vyplatí v 
jediné splátce přijímajícímu státu. Pokud 
byla podle článku 4a vyplacena záloha, 
vyplatí se pouze zbývající částka.“

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 264 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1301/2013
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „investice do rozvoje vnitřního 
potenciálu prostřednictvím fixních investic 
do zařízení a infrastruktury; včetně 
infrastruktury v oblasti kultury a 
udržitelného cestovního ruchu, služeb pro 
podniky, podpory výzkumných a 
inovačních subjektů a investic do 
technologií a aplikovaného výzkumu v 
podnicích;“.

e) investice do rozvoje vnitřního 
potenciálu prostřednictvím fixních investic 
do zařízení a infrastruktury v malém 
měřítku; včetně infrastruktury v oblasti 
kultury a udržitelného cestovního ruchu v 
malém měřítku, služeb pro podniky, 
podpory výzkumných a inovačních 
subjektů a investic do technologií a 
aplikovaného výzkumu v podnicích; v 
odůvodněných případech může být rozsah 
podpory rozšířen;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 264 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1301/2013
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

„Investice uvedené v prvním pododstavci 
písm. e) se považují za investice v malém 
měřítku, pokud spolufinancování EFRR 
nepřesahuje 10 000 000 EUR; v případě 
infrastruktury považované za světové 
kulturní dědictví ve smyslu článku 1 
Úmluvy UNESCO o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví z roku 
1972 se tento strop zvýší na 20 000 000 
EUR.“

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 264 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1301/2013
Čl. 5 – odst. 9 – písm. e



PE597.458v02-00 20/52 AD\1123920CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „podporou přijímání a sociální a 
ekonomické integrace migrantů a 
uprchlíků.“

e) „podporou přijímání a sociální a 
ekonomické integrace migrantů a uprchlíků
pod mezinárodní ochranou“

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 264 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1301/2013
Příloha I – tabulka o sociální infrastruktuře

Znění navržené Komisí

Péče o děti a vzdělávání osoby Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení

Zdraví osoby Počet osob majících přístup k 
modernizovaným zdravotnickým 
službám

Bydlení obytné 
jednotky

Renovované obytné prostory

obytné 
jednotky

Renovované obytné prostory, z toho 
pro migranty a uprchlíky (mimo 
přijímací střediska)

Migranti a uprchlíci osoby Kapacita infrastruktury podporující 
migranty a uprchlíky (kromě bydlení)

Pozměňovací návrh

Péče o děti a vzdělávání osoby Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení

Zdraví osoby Počet osob majících přístup k 
modernizovaným zdravotnickým 
službám

Bydlení obytné 
jednotky

Renovované obytné prostory

obytné 
jednotky

Renovované obytné prostory, z toho 
pro migranty a uprchlíky, kteří jsou 
pod mezinárodní ochranou, (mimo 
přijímací střediska)

Migranti a uprchlíci, kteří 
jsou pod mezinárodní 

osoby Kapacita infrastruktury podporující 
migranty a uprchlíky, kteří jsou pod 
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ochranou, mezinárodní ochranou, (kromě 
bydlení)

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1301/2013
Čl. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nové písmeno, které zní:

11a) „vratnou zálohou“ se rozumí 
půjčka na projekt, která je vyplacena 
v jedné či více splátkách a za podmínek 
splacení, které závisejí na výsledku 
projektu;

Odůvodnění

Vratné zálohy („avances récupérables”) jsou nástroje široce používané v některých členských 
státech na podporu projektů v rané fázi, zejména v odvětví inovace, a mají prvky finančních 
nástrojů. Stále nejsou definovány ani začleněny do definice finančních nástrojů uvedených ve 
společných ustanoveních a finančních nařízeních. Toto právní vakuum je třeba bezodkladně 
řešit o to více, že vratné zálohy jsou v nařízení EU o státní podpoře výslovně definovány jako 
půjčky a tudíž jako nástroje pro sdílení rizik.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „makroregionální strategií“ 
integrovaný rámec, který může být 
podporován mj. ESI fondy a který se má 
zabývat společnými výzvami stanovené 
zeměpisné oblasti, jež se týkají členských 
států a třetích zemí, které leží v téže 
zeměpisné oblasti, a tak těží z posílené 
spolupráce přispívající k dosažení 
hospodářské, sociální a územní 

31) „makroregionální strategií“ 
integrovaný rámec v souladu s pokyny 
vydanými Evropskou radou, který může 
být podporován mj. ESI fondy a který se 
má zabývat společnými výzvami stanovené 
zeměpisné oblasti, jež se týkají členských 
států a třetích zemí, které leží v téže 
zeměpisné oblasti, a tak těží z posílené 
spolupráce přispívající k dosažení 
hospodářské, sociální a územní 
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soudržnosti;“. soudržnosti;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Priority stanovené pro jednotlivé ESI 
fondy v pravidlech pro daný fond se 
vztahují zejména na patřičné využívání 
každého fondu v oblasti migrace a azylu.“

„Priority stanovené pro jednotlivé ESI 
fondy v pravidlech pro daný fond se 
vztahují zejména na patřičné využívání 
každého fondu v oblasti migrace a azylu a 
případné zajištění koordinace s Azylovým, 
migračním a integračním fondem.“

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vkládá se nový článek 30a, který 
zní:

vypouští se

„Článek 30a

1. Část prostředků z ESI fondů 
přidělených členskému státu může být na 
žádost tohoto členského státu a se 
souhlasem Komise převedena na jeden či 
více nástrojů zřízených podle finančního 
nařízení nebo podle odvětvových nařízení 
nebo k posílení schopnosti EFSI nést 
riziko v souladu s článkem 125 
finančního nařízení. Žádost o převod 
přidělených prostředků z ESI fondů je 
nutno předložit do 30. září.

2. Převést lze pouze finanční 
prostředky na budoucí roky ve finančním 
plánu programu.

3. Žádost doprovází návrh na změnu 
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programu nebo programů, z nichž bude 
převod učiněn. V souladu s čl. 30 odst. 2 
se provedou odpovídající změny programu 
a dohody o partnerství, jež stanoví 
celkovou částku převedenou na Komisi 
pro každý příslušný rok.“ ’

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 34 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvyšování způsobilosti místních 
aktérů pro vypracovávání a provádění 
operací, včetně jejich schopností v oblasti 
projektového řízení;

a) zvyšování způsobilosti místních 
aktérů při vypracovávání a provádění 
operací, včetně jejich schopností v oblasti 
projektového řízení, a potenciálních 
konečných příjemců při přípravě a 
provádění projektů;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 34 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajišťování viditelnosti strategie, 
operací a projektů;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 34 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výběr operací a stanovení výše 
podpory a předkládání návrhů orgánu 

f) výběr operací a stanovení výše 
podpory a případně předkládání návrhů 
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odpovědnému za závěrečné ověření 
způsobilosti před schválením;

orgánu odpovědnému za závěrečné ověření 
způsobilosti před schválením;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 10 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 37 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhad dodatečných veřejných a 
soukromých zdrojů, které lze pomocí 
finančního nástroje potenciálně získat, a to 
až po úroveň konečného příjemce 
(očekávaný pákový efekt), včetně, je-li to 
relevantní, posouzení potřeby a míry 
rozdílného zacházení s cílem přilákat 
doplňkové prostředky od soukromých 
investorů nebo popis mechanismů, které 
budou použity ke zjištění potřeby a 
rozsahu takového rozdílného zacházení, 
jako je například konkurenční nebo 
náležitě nezávislý proces posuzování;

c) odhad dodatečných veřejných a 
soukromých zdrojů, které lze pomocí 
finančního nástroje potenciálně získat, a to 
až po úroveň konečného příjemce 
(očekávaný pákový efekt):

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 37 – odst. 8

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8. Koneční příjemci podpory 
poskytované prostřednictvím finančního 
nástroje některého fondu ESI mohou 
obdržet pomoc i v rámci jiné priority nebo 
programu fondů ESI nebo prostřednictvím 
jiného nástroje podporovaného z rozpočtu 
Unie v souladu s platnými pravidly Unie 
pro poskytování státní podpory. V tomto 
případě jsou vedeny samostatné záznamy 
pro každý jednotlivý zdroj pomoci a 

„8. Koneční příjemci podpory 
poskytované prostřednictvím finančního 
nástroje některého fondu ESI mohou
případně obdržet pomoc i v rámci jiné 
priority nebo programu fondů ESI nebo 
prostřednictvím jiného nástroje 
podporovaného z rozpočtu Unie nebo z 
Evropského fondu pro strategické 
investice v souladu s platnými pravidly 
Unie pro poskytování státní podpory. V 
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podpora z finančního nástroje fondů ESI 
bude součástí operace se způsobilými 
výdaji oddělenými od jiných zdrojů 
pomoci.“

tomto případě jsou vedeny samostatné 
záznamy pro každý jednotlivý zdroj 
pomoci a podpora z finančního nástroje 
fondů ESI povede ke způsobilým výdajům 
odděleným od jiných zdrojů pomoci.“

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) finanční nástroje umožňující 
kombinaci tohoto příspěvku s finančními 
produkty EIB v rámci Evropského fondu 
pro strategické investice.

c) finanční nástroje umožňující 
kombinaci tohoto příspěvku s finančními 
produkty EIB v rámci Evropského fondu 
pro strategické investice a s finančními 
produkty jiných institucí uvedenými v čl. 
38 odst. 4 a v souladu s článkem 39a.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) bance nebo finanční instituci ve 
veřejném vlastnictví zřízené jako právnická 
osoba, která se zabývá finančními 
činnostmi na profesionálním základě a 
která splňuje tyto podmínky:

iii) bance nebo instituci ve veřejném 
vlastnictví zřízené jako právnická osoba, 
která se zabývá finančními činnostmi na 
profesionálním základě a která splňuje tyto 
podmínky:

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– působí na základě veřejného 
politického mandátu uděleného příslušným 
orgánem členského státu na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni za účelem
vykonávání činností v oblasti 
hospodářského rozvoje, které přispívají k 
cílům ESI fondů,

– působí na základě veřejného 
politického mandátu uděleného příslušným 
orgánem členského státu na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, který v rámci 
operací zahrnuje vykonávání činností v 
oblasti hospodářského rozvoje, které 
přispívají k cílům ESI fondů,

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vykonává činnosti v oblasti rozvoje 
v regionech, oblastech politiky a odvětvích, 
pro něž není obecně dostupný nebo 
dostatečný přístup k financování z tržních 
zdrojů,

– v rámci svých operací vykonává
činnosti v oblasti hospodářského rozvoje, 
které přispívají k cílům fondů ESI v 
regionech, oblastech politiky a odvětvích, 
pro něž není obecně dostupný nebo 
dostatečný přístup k financování z tržních 
zdrojů,

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v zájmu dlouhodobé finanční 
udržitelnosti neusiluje o maximalizaci 
zisku,

– v zájmu dlouhodobé finanční 
udržitelnosti svých operací se prioritně 
nesoustřeďuje na maximalizaci zisku;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajišťuje, aby toto přímé zapojení 
nepřinášelo žádný přímý nebo nepřímý 
zisk komerčním aktivitám tím, že udržuje 
oddělené účty a oddělenou správu pro 
komerční aktivity, případně jakýmikoli 
dalšími opatřeními v souladu s platnými 
právními předpisy;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podléhá dozoru nezávislého orgánu 
v souladu s vnitrostátním právem;

– podléhá dozoru nezávislého orgánu 
v souladu s platným právem;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 11 – písm. b – bod ii
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Při provádění finančních nástrojů podle 
čl. 38 odst. 1 písm. c) musí subjekty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku zajistit 
soulad s platnými právními předpisy, 
včetně pravidel vztahujících se na ESI 
fondy, poskytování státní podpory, 
zadávání veřejných zakázek a příslušných 
norem a platných právních předpisů v 
oblasti prevence praní peněz, boje proti 
terorismu, daňových podvodů a úniků. 
Tyto subjekty nesmějí využívat struktury 
pro vyhýbání se daňovým povinnostem, 
zejména systémy agresivního daňového 

„Při provádění finančních nástrojů podle 
čl. 38 odst. 1 písm. c) se musí subjekty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku řídit
platnými právními předpisy, včetně 
pravidel vztahujících se na ESI fondy, 
poskytování státní podpory, zadávání 
veřejných zakázek a příslušných norem a 
platných právních předpisů v oblasti 
prevence praní peněz, boje proti terorismu, 
daňových podvodů a úniků. Tyto subjekty 
nesmějí využívat struktury pro vyhýbání se 
daňovým povinnostem, zejména systémy 
agresivního daňového plánování, nebo 
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plánování, nebo postupy, které nesplňují 
kritéria řádné správy v oblasti daní, jak 
jsou stanovena v právních předpisech EU, 
včetně doporučení a sdělení Komise nebo 
jakéhokoli jejího formálního oznámení, 
ani se do takových struktur zapojovat. 
Nesmějí být usazeny na územích, jejichž 
soudy při uplatňování mezinárodně 
uznávaných daňových standardů týkajících 
se transparentnosti a výměny informací 
nespolupracují s Unií, a v souvislosti s 
prováděním finančních operací udržovat 
obchodní styky se subjekty tam usazenými. 
Tyto subjekty mohou v rámci své 
odpovědnosti uzavírat s finančními 
zprostředkovateli dohody týkající se 
provádění finančních operací. Požadavky 
uvedené v tomto odstavci začlení do svých 
smluv s finančními zprostředkovateli, kteří 
byli vybráni za účelem účasti na provádění 
finančních operací na základě těchto 
dohod.“

postupy, které nesplňují kritéria řádné 
správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v 
právních předpisech EU, ani se do 
takových struktur zapojovat. Nesmějí být 
usazeny na územích, jejichž soudy při 
uplatňování mezinárodně uznávaných 
daňových standardů týkajících se 
transparentnosti a výměny informací 
nespolupracují s Unií, a v souvislosti s 
prováděním finančních operací udržovat 
obchodní styky se subjekty tam usazenými. 
Tyto subjekty mohou v rámci své 
odpovědnosti uzavírat s finančními 
zprostředkovateli dohody týkající se 
provádění finančních operací. Požadavky 
uvedené v tomto odstavci začlení do svých 
smluv s finančními zprostředkovateli, kteří 
byli vybráni za účelem účasti na provádění 
finančních operací na základě těchto 
dohod.“

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou ESI fondy 
využít k poskytnutí příspěvku na finanční 
nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. c) k
přilákání dalších investic soukromého 
sektoru.

1. Řídící orgány v příslušných 
členských státech mohou ESI fondy využít 
k poskytnutí příspěvku na finanční nástroje 
uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. c), je-li 
cílem přilákání dalších investic 
soukromého sektoru a nadále to přispívá k 
cílům ESI fondů a ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příspěvek uvedený v odstavci 1 
nesmí překročit 25 % celkové podpory 
poskytnuté konečným příjemcům 
finančních prostředků. V méně rozvinutých 
regionech uvedených v čl. 120 odst. 3 
písm. b) může finanční příspěvek překročit 
25 %, je-li to řádně odůvodněno v 
předběžném posouzení, nesmí však 
přesáhnout 50 %. Celková podpora 
uvedená v tomto odstavci zahrnuje 
celkovou výši nových půjček a zaručených 
půjček, jakož i kapitálových a 
kvazikapitálových investic poskytnutých 
konečným příjemcům finančních 
prostředků. Zaručené půjčky uvedené v 
tomto odstavci se zohledňují pouze v 
rozsahu, v jakém jsou prostředky z ESI 
fondů přiděleny na smlouvy o zárukách, a 
to podle výpočtu založeného na 
obezřetném předběžném posouzení rizik se 
zahrnutím více částek příslušných nových 
půjček.

2. Příspěvek uvedený v odstavci 1 
nesmí překročit 15 % celkové podpory 
poskytnuté konečným příjemcům 
finančních prostředků. V méně rozvinutých 
a přechodových regionech uvedených v čl. 
120 odst. 3 písm. b) může finanční 
příspěvek překročit 15 %, je-li to řádně 
odůvodněno v předběžném posouzení
anebo přípravném posouzení prováděném 
EIB podle odstavce 3 tohoto článku,
nesmí však přesáhnout 30 %. Celková 
podpora uvedená v tomto odstavci zahrnuje 
celkovou výši nových půjček a zaručených 
půjček, jakož i kapitálových a 
kvazikapitálových investic poskytnutých 
konečným příjemcům finančních 
prostředků. Zaručené půjčky uvedené v 
tomto odstavci se zohledňují pouze v 
rozsahu, v jakém jsou prostředky z ESI 
fondů přiděleny na smlouvy o zárukách, a 
to podle výpočtu založeného na 
obezřetném předběžném posouzení rizik se 
zahrnutím více částek příslušných nových 
půjček.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zprávy řídicích orgánů podle 
článku 46 ohledně operací zahrnujících 
finanční nástroje podle tohoto článku jsou 
založeny na informacích, které uchovává 
EIB pro účely své zprávy podle čl. 16 odst. 
1 a 2 nařízení o EFSI a které jsou doplněny 
o další informace vyžadované v čl. 46 odst. 
2.

4. Zprávy řídicích orgánů podle 
článku 46 ohledně operací zahrnujících 
finanční nástroje podle tohoto článku jsou 
založeny na informacích, které uchovává 
EIB pro účely své zprávy podle čl. 16 odst. 
1 a 2 nařízení o EFSI a které jsou doplněny 
o další informace vyžadované v čl. 46 odst. 
2. Požadavky podle tohoto článku umožní 
jednotné podmínky pro podávání zpráv v 
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souladu s čl. 46 odst. 3 tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) svěřit prováděcí úkoly finanční 
instituci, která zřídí na své jméno a z 
pověření řídicího orgánu svěřenský účet, 
nebo vytvoří v rámci finanční instituce pro 
příspěvek z programu samostatný blok 
finančních prostředků. V případě 
samostatného bloku finančních prostředků 
se účetně rozlišují zdroje z programu 
investované do daného finančního nástroje 
a jiné zdroje, které jsou k dispozici v dané 
finanční instituci. Aktiva na svěřenských 
účtech a tyto samostatné bloky finančních 
prostředků musí být spravovány v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení při 
dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a 
musí mít odpovídající likviditu.

b) svěřit prováděcí úkoly subjektu, 
který zřídí na své jméno a z pověření 
řídicího orgánu svěřenský účet, nebo 
vytvoří v rámci finanční instituce pro 
příspěvek z programu samostatný blok 
finančních prostředků. V případě 
samostatného bloku finančních prostředků 
se účetně rozlišují zdroje z programu 
investované do daného finančního nástroje 
a jiné zdroje, které jsou k dispozici v dané 
finanční instituci. Aktiva na svěřenských 
účtech a tyto samostatné bloky finančních 
prostředků musí být spravovány v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení při 
dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a 
musí mít odpovídající likviditu.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při provádění finančních nástrojů 
podle čl. 38 odst. 1 písm. c) musí subjekty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku zajistit 
soulad s platnými právními předpisy, 
včetně pravidel vztahujících se na ESI 
fondy, poskytování státní podpory, 
zadávání veřejných zakázek a příslušných 
norem a platných právních předpisů v 
oblasti prevence praní peněz, boje proti 
terorismu, daňových podvodů a úniků. 

6. Při provádění finančních nástrojů 
podle čl. 38 odst. 1 písm. c) se musí 
subjekty uvedené v odstavci 5 tohoto 
článku řídit platnými právními předpisy, 
včetně pravidel vztahujících se na ESI 
fondy, poskytování státní podpory, 
zadávání veřejných zakázek a příslušných 
norem a platných právních předpisů v 
oblasti prevence praní peněz, boje proti 
terorismu, daňových podvodů a úniků. 
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Tyto subjekty nesmějí využívat struktury 
pro vyhýbání se daňovým povinnostem, 
zejména systémy agresivního daňového 
plánování, nebo postupy, které nesplňují 
kritéria řádné správy v oblasti daní, jak 
jsou stanovena v právních předpisech EU, 
včetně doporučení a sdělení Komise nebo 
jakéhokoli jejího formálního oznámení, 
ani se do takových struktur zapojovat. 
Nesmějí být usazeny na územích, jejichž 
soudy při uplatňování mezinárodně 
uznávaných daňových standardů týkajících 
se transparentnosti a výměny informací 
nespolupracují s Unií, a v souvislosti s 
prováděním finančních operací udržovat 
obchodní styky se subjekty tam usazenými. 
Tyto subjekty mohou v rámci své 
odpovědnosti uzavírat s finančními 
zprostředkovateli dohody týkající se 
provádění finančních operací. Požadavky 
uvedené v tomto odstavci začlení do svých 
smluv s finančními zprostředkovateli, kteří 
byli vybráni za účelem účasti na provádění 
finančních operací na základě těchto 
dohod.

Tyto subjekty nesmějí využívat struktury 
pro vyhýbání se daňovým povinnostem, 
zejména systémy agresivního daňového 
plánování, nebo postupy, které nesplňují 
kritéria řádné správy v oblasti daní, jak 
jsou stanovena v právních předpisech EU. 
Nesmějí být usazeny na územích, jejichž 
soudy při uplatňování mezinárodně 
uznávaných daňových standardů týkajících 
se transparentnosti a výměny informací 
nespolupracují s Unií, a v souvislosti s 
prováděním finančních operací udržovat 
obchodní styky se subjekty tam usazenými. 
Tyto subjekty mohou v rámci své 
odpovědnosti uzavírat s finančními 
zprostředkovateli dohody týkající se 
provádění finančních operací. Požadavky 
uvedené v tomto odstavci začlení do svých 
smluv s finančními zprostředkovateli, kteří 
byli vybráni za účelem účasti na provádění 
finančních operací na základě těchto 
dohod.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Subjekty uvedené v odstavci 2
tohoto článku mohou při provádění fondů 
fondů svěřit část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty na vlastní odpovědnost 
zajistí, aby finanční zprostředkovatelé 
splňovali kritéria stanovená v čl. 201 odst. 
4 a čl. 202 odst. 1 a 2 finančního nařízení. 
Finanční zprostředkovatelé se vybírají 
prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 

7. Subjekty uvedené v odstavci 5
tohoto článku mohou při provádění fondů 
fondů svěřit část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty na vlastní odpovědnost 
zajistí, aby finanční zprostředkovatelé 
splňovali kritéria stanovená v čl. 201 odst. 
4 a čl. 202 odst. 1 a 2 finančního nařízení. 
Finanční zprostředkovatelé se vybírají 
prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 
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vyloučen střet zájmů. vyloučen střet zájmů.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud řídicí orgány přispívají 
prostředky z programů ESI fondů na 
existující nástroj podle čl. 38 odst. 1 písm. 
c), správce fondu, který již byl vybrán EIB, 
mezinárodními finančními institucemi, 
jejichž akcionářem je členský stát, nebo 
bankou nebo finanční institucí ve veřejném 
vlastnictví založenou jako právnická osoba, 
která se zabývá finančními činnostmi na 
profesionálním základě a která splňuje 
podmínky stanovené v čl. 38 odst. 4 písm. 
b) bodu iii), svěří prováděcí úkoly tomuto 
správci fondu zadáním přímé zakázky.

8. Pokud řídicí orgány přispívají 
prostředky z programů ESI fondů na 
existující nástroj podle čl. 38 odst. 1 písm. 
c), správce fondu nebo finanční 
zprostředkovatel, který již byl vybrán EIB, 
mezinárodními finančními institucemi, 
jejichž akcionářem je členský stát, nebo 
bankou nebo finanční institucí ve veřejném 
vlastnictví založenou jako právnická osoba, 
která se zabývá finančními činnostmi na 
profesionálním základě a která splňuje 
podmínky stanovené v čl. 38 odst. 4 písm. 
b) bodu iii), svěří prováděcí úkoly tomuto 
správci fondu nebo finančnímu 
zprostředkovateli zadáním přímé zakázky.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. V případě finančních nástrojů 
uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. c), které 
mají podobu záručního nástroje, mohou 
ESI fondy přispívat k druhořadým a/nebo 
mezaninovým tranším portfolií půjček, na 
něž se vztahuje rovněž záruka Unie v rámci 
EFSI.

12. V případě finančních nástrojů 
uvedených v čl. 38 odst. 1 písm. c), které 
mají podobu záručního nástroje, mohou 
členské státy rozhodnout, že případně ESI 
fondy přispějí k různým tranším portfolií 
půjček, na něž se vztahuje rovněž záruka 
Unie v rámci EFSI. Zdroje vložené zpět do 
finančních nástrojů a pocházející z 
investic nebo z uvolnění prostředků 
vyčleněných na smlouvy o zárukách, 
včetně kapitálových splátek a výnosů a 
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jiných příjmů, jako jsou úroky, poplatky 
za záruky, dividendy, kapitálové výnosy 
nebo jiné příjmy vytvořené investicemi, 
které mohou být připsány podpoře z fondů 
ESI, se znovu použijí v souladu s cíli 
příslušného ESI fondu na podporu 
činností a koncových příjemců, kteří jsou 
v souladu s programem či s programy, k 
nimž se tyto příspěvky vztahovaly.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 39a – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. V případě EFRR, ESF, Fondu 
soudržnosti a ENRF lze v rámci programu 
stanovit zvláštní prioritu a v případě 
EZFRV zvláštní druh operace s mírou 
spolufinancování až 100 % na podporu 
operací prováděných prostřednictvím 
finančních nástrojů uvedených v čl. 38 
odst. 1 písm. c).

13. V případě EFRR, ESF, Fondu 
soudržnosti a ENRF lze v rámci programu 
stanovit zvláštní prioritu a v případě 
EZFRV zvláštní druh operace s mírou 
spolufinancování v souladu s mírami 
spolufinancování stanovenými v čl. 120 
odst. 3, se zvýšením až na 15% na podporu 
operací prováděných prostřednictvím 
finančních nástrojů uvedených v čl. 38 
odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIB nebo jiné mezinárodní finanční 
instituce, jejichž akcionářem je členský 
stát, poskytnou určeným orgánům s každou 
žádostí o platbu kontrolní zprávy. Komisi a 
určeným orgánům předloží rovněž výroční 
zprávu o auditu vypracovanou externími 
auditory těchto subjektů.

EIB nebo jiné mezinárodní instituce, 
jejichž akcionářem je členský stát, 
poskytnou do 30. června každého 
kalendářního roku určeným orgánům 
kontrolní zprávy a zprávy o výkonnosti 
týkající se každé žádosti o platbu a úrovně 
úhrad koncovým příjemcům za předchozí 
kalendářní rok. Komisi a určeným 
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orgánům předloží rovněž výroční zprávu o 
auditu vypracovanou externími auditory 
těchto subjektů.

Odůvodnění

Evropská investiční banka a další finanční instituce by měly nést odpovědnost za dosažení 
výsledků a podávání zpráv o výkonnosti finančních nástrojů v rámci ESIF, které řídí, jak to 
požadují příjemci grantů nebo další řídící pracovníci finančního nástroje ESIF.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijmout 
prováděcí akt týkající se vzorů kontrolních 
zpráv a výročních zpráv o auditu podle 
prvního pododstavce tohoto odstavce.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout 
prováděcí akt týkající se vzorů kontrolních 
zpráv a výročních zpráv o auditu podle 
třetího pododstavce tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 14 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský účetní dvůr provádí audity 
výkonnosti EIB nebo jiných finančních 
institucí, jejichž akcionářem je členský 
stát, pro finanční nástroje, které tyto 
instituce zavádějí a jež se týkají 
prostředků z rozpočtu Unie. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 15 a (nový)
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

15a. V čl. 41 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) následné žádosti o průběžnou 
platbu podané během období způsobilosti 
se podávají teprve:

„c) druhá a následné žádosti o 
průběžnou platbu podané během období 
způsobilosti se podávají teprve poté, co 
bylo nejméně 60 % částky, která byla 
předmětem předchozí žádosti o průběžnou 
platbu, vynaloženo jako způsobilé výdaje 
ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d).“

i) v případě druhé žádosti o 
průběžnou platbu poté, co bylo nejméně 
60 % částky, která byla předmětem první 
žádosti o průběžnou platbu, vynaloženo 
jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 
odst. 1 písm. a), b) a d);

ii) v případě třetí a jakékoli další 
žádosti o průběžnou platbu poté, co bylo 
nejméně 85 % částky, která byla 
předmětem předchozích žádostí o 
průběžnou platbu, vynaloženo jako 
způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 
písm. a), b) a d);

Odůvodnění

Navrhuje se snížit tento limit z 85 % na 60 % s použitím na třetí a další částku, neboť jde o 
jeden z faktorů ovlivňujících nedostatek prostředků uprostřed provádění vnitrostátních 
finančních nástrojů. Tato změna by měla zvýšit účinnost operace fondu fondů, snížit tlak na 
národní rozpočty (kdy platby z těchto prostředků jsou prováděny ex ante řídícím orgánem) a 
zajisti hladký proces provádění s menším rizikem prodlev uprostřed celého procesu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 15 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 42 – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

15b. V čl. 42 odst. 3 se první 
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pododstavec nahrazuje tímto:

V případě akciových nástrojů zaměřených 
na podniky uvedených v čl. 37 odst. 4, v 
souvislosti s nimiž byla do 31. prosince 
2017 podepsána dohoda o financování 
uvedená v čl. 38 odst. 7 prvním 
pododstavci písm. b) a které do konce 
období způsobilosti investovaly alespoň 55 
% programových prostředků vyčleněných 
v rámci příslušné dohody o financování, je 
možné omezené částky plateb investic do 
konečných příjemců, které mají být 
uskutečňovány po dobu nepřesahující čtyři 
roky po skončení období způsobilosti, 
považovat za způsobilé výdaje, pokud jsou 
vypláceny na účelově vázaný účet zřízený 
zvlášť k tomuto účelu a za předpokladu, že 
jsou dodržována pravidla státní podpory a 
splněny všechny níže uvedené podmínky.

V případě akciových nástrojů zaměřených 
na podniky uvedených v čl. 37 odst. 4, v 
souvislosti s nimiž byla do 31. prosince 
2018 podepsána dohoda o financování 
uvedená v čl. 38 odst. 7 prvním 
pododstavci písm. b) a které do konce 
období způsobilosti investovaly alespoň 55 
% programových prostředků vyčleněných 
v rámci příslušné dohody o financování, je 
možné omezené částky plateb investic do 
konečných příjemců, které mají být 
uskutečňovány po dobu nepřesahující čtyři 
roky po skončení období způsobilosti, 
považovat za způsobilé výdaje, pokud jsou 
vypláceny na účelově vázaný účet zřízený 
zvlášť k tomuto účelu a za předpokladu, že 
jsou dodržována pravidla státní podpory a 
splněny všechny níže uvedené podmínky.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 42 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Náklady a poplatky na správu uvedené v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. d) a v 
odstavci 2 tohoto článku mohou být 
účtovány subjektem provádějícím fond 
fondů nebo subjekty provádějícími 
finanční nástroje podle čl. 38 odst. 4 písm. 
a) a b) a nesmějí překročit prahové hodnoty 
stanovené v aktu v přenesené pravomoci 
uvedeném v odstavci 6 tohoto článku. 
Zatímco správní náklady zahrnují položky 
přímých i nepřímých nákladů hrazené na 
základě vykázaných výdajů, správní 
poplatky vycházejí ze smluvené ceny za 
poskytované služby, která byla stanovena v 
rámci konkurenčního tržního procesu, je-li 
to relevantní. Správní náklady a poplatky 
musí vycházet z metodiky výpočtu 

„Náklady a poplatky na správu uvedené v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. d) a v 
odstavci 2 tohoto článku mohou být 
účtovány subjektem provádějícím fond 
fondů nebo subjekty provádějícími 
finanční nástroje podle čl. 38 odst. 4 písm. 
a), b) a c) a nesmějí překročit prahové 
hodnoty stanovené v aktu v přenesené 
pravomoci uvedeném v odstavci 6 tohoto 
článku. Zatímco správní náklady zahrnují 
položky přímých i nepřímých nákladů 
hrazené na základě vykázaných výdajů, 
správní poplatky vycházejí ze smluvené 
ceny za poskytované služby, která byla 
stanovena v rámci konkurenčního tržního 
procesu, je-li to relevantní. Správní 
náklady a poplatky musí vycházet z 
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založené na výkonnosti.;“ metodiky výpočtu založené na 
výkonnosti.;“

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 43a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora z ESI fondů na finanční 
nástroje investované ve prospěch 
konečných příjemců finančních prostředků 
a výnosy a jiné příjmy, jako jsou úroky, 
poplatky za záruky, dividendy, kapitálové 
výnosy nebo jiné příjmy vytvořené těmito 
investicemi, které mohou být připsány 
podpoře z ESI fondů, lze použít za účelem 
rozdílného zacházení se soukromými
investory, jakož i EIB při využívání záruky 
EU podle nařízení (EU) 2015/1017. Toto 
rozdílné zacházení je odůvodněno potřebou 
přilákat doplňkové soukromé zdroje.

1. Podpora z ESI fondů na finanční 
nástroje investované ve prospěch 
konečných příjemců finančních prostředků 
a výnosy a jiné příjmy, jako jsou úroky, 
poplatky za záruky, dividendy, kapitálové 
výnosy nebo jiné příjmy vytvořené těmito 
investicemi, které mohou být připsány 
podpoře z ESI fondů, lze použít za účelem 
rozdílného zacházení s investory 
působícími podle zásady tržní ekonomiky
investory, jakož i EIB při využívání záruky 
EU podle nařízení (EU) 2015/1017. Toto 
rozdílné zacházení je odůvodněno potřebou 
přilákat doplňkové soukromé zdroje a 
poskytnout pákový efekt veřejnému 
financování.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 43 a – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Potřeba a míra rozdílného 
zacházení podle odstavce 1 se určí v 
předběžném hodnocení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
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Čl. 265 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 43a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozdílné zacházení nesmí překročit 
míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro 
přilákání doplňkových soukromých zdrojů. 
Nesmí příliš kompenzovat soukromé 
investory a EIB při využívání záruky EU 
podle nařízení (EU) 2015/1017. Sladění 
zájmů se zajistí přiměřeným sdílením rizik 
a zisku.

3. Rozdílné zacházení nesmí překročit 
míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro 
přilákání doplňkových soukromých zdrojů. 
Nesmí příliš kompenzovat investory 
působící podle zásady tržní ekonomiky a 
EIB při využívání záruky EU podle 
nařízení (EU) 2015/1017. Sladění zájmů se 
zajistí přiměřeným sdílením rizik a zisku.

Odůvodnění

Je klíčové, aby do tohoto nařízení byly zahrnuty rovněž národní a regionální podpůrné banky.  
Například v Německu, jsou finanční nástroje provozovány téměř výlučně přes podpůrné 
banky. Návrh Komise zmiňuje pouze „soukromé investory” (odkazuje k novému pojetí státní 
podpory), zatímco předchozí nařízení výslovně zmiňuje rovněž „veřejné investory působící 
podle zásady tržní ekonomiky“.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 43a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdílným zacházením se 
soukromými investory nejsou dotčena 
pravidla státní podpory.

4. Rozdílným zacházením s investory 
působícími podle zásady tržní ekonomiky
nejsou dotčena pravidla státní podpory.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 43a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
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článkem 149 nahrazujícím toto nařízení, 
pokud jde o stanovení rozdílného 
zacházení s investory a podrobných 
podmínek pro uplatňování rozdílného 
zacházení s investory.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 44 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případně ke krytí ztráty nominální 
hodnoty příspěvku z ESI fondů na finanční 
nástroj v důsledku záporných úroků, pokud 
k těmto ztrátám dojde navzdory aktivní 
správě pokladny ze strany subjektů 
uplatňujících finanční nástroje;

b) případně ke krytí ztráty nominální 
hodnoty příspěvku z ESI fondů na finanční 
nástroj v důsledku záporných úroků, pokud 
k těmto ztrátám dojde navzdory aktivní 
správě pokladny.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. V článku 57 se zrušuje odstavec 3. vypouští se

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 22 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 58 – bod 1 – písm. f

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) písmeno f) se nahrazuje tímto:

f) opatření k šíření informací, podpoře 
sítí, provádění komunikačních činností, 

„f) opatření k šíření informací, podpoře 
sítí, provádění komunikačních činností o 
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zvyšování povědomí a podpoře spolupráce 
a výměny zkušeností, mimo jiné i s třetími 
zeměmi;

výsledcích a úspěších dosažených s 
podporou ESI fondů, zvyšování povědomí 
a podpoře spolupráce a výměny zkušeností, 
mimo jiné i s třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 23 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 59 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nový odstavec 1b, který 
zní:

„1b. Částka ve výši 0,25 % ze sumy, jež 
je k dispozici na technickou podporu, se 
použije na provádění komunikačních 
činností na zvýšení povědomí a 
informování občanů o výsledcích a 
úspěších projektů podporovaných z ESI 
fondů; tyto komunikační činnosti budou 
pokračovat po dobu čtyř let od ukončení 
projektu, až budou výsledky projektu 
jasně patrné.“ 

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 23 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

23a. V čl. 61 odst. 1 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

Tento článek se vztahuje na operace, které 
po dokončení vytvářejí čistý příjem. Pro 
účely tohoto článku se „čistým příjmem“ 
rozumí přítoky peněžních prostředků přímo 
od uživatelů zboží nebo služeb, které jsou 
poskytovány v rámci operace, například 
poplatky hrazené přímo uživateli za 
využívání infrastruktury, prodej nebo 

„Tento článek se vztahuje na operace, 
které po dokončení vytvářejí čistý příjem. 
Pro účely tohoto článku se „čistým 
příjmem“ rozumí přítoky peněžních 
prostředků přímo od uživatelů zboží nebo 
služeb, které jsou poskytovány v rámci 
operace, například poplatky hrazené přímo 
uživateli za využívání infrastruktury, 
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pronájem pozemků či budov nebo platby 
za služby po odečtení veškerých 
provozních nákladů a reprodukčních 
nákladů zařízení s krátkou životností 
vzniklých během příslušného období. 
Úspory provozních nákladů dosažené 
prostřednictvím operace se považují za 
čistý příjem, nejsou-li kompenzovány 
rovnocenným snížením provozních dotací.

prodej nebo pronájem pozemků či budov 
nebo platby za služby po odečtení 
veškerých provozních nákladů a 
reprodukčních nákladů zařízení s krátkou 
životností vzniklých během příslušného 
období. Úspory provozních nákladů 
dosažené prostřednictvím operace, s 
výjimkou úspor, jež jsou důsledkem 
zavádění opatření v oblasti energetické 
účinnosti, se považují za čistý příjem, 
nejsou-li kompenzovány rovnocenným 
snížením provozních dotací.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 25 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 65 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Operace může získat podporu z 
jednoho nebo více ESI fondů nebo z 
jednoho či více programů a z jiných 
nástrojů Unie za předpokladu, že výdaje 
uvedené v žádosti o platbu pro jeden z ESI 
fondů neobdrží podporu z jiného fondu 
nebo nástroje Unie, ani podporu z téhož 
fondu v rámci jiného programu. Výše 
výdajů uvedených v žádosti o platbu z ESI 
fondu lze pro každý ESI fond vypočítat na 
poměrném základě v souladu s 
dokumentem, v němž jsou stanoveny 
podmínky podpory.

11. Operace může získat podporu z 
jednoho nebo více ESI fondů nebo z 
jednoho či více programů a z jiných 
nástrojů Unie za předpokladu, že výdaje 
uvedené v žádosti o platbu pro jeden z ESI 
fondů se vztahují k podpoře jiné, než je 
podpora z jiného fondu nebo nástroje Unie, 
nebo podpoře z téhož fondu v rámci jiného 
programu. Výše výdajů uvedených v 
žádosti o platbu z ESI fondu lze pro každý 
ESI fond vypočítat na poměrném základě v 
souladu s dokumentem, v němž jsou 
stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 26 – písm. a – bod ii
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 67 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) financování, které nesouvisí s 
náklady příslušných operací, nýbrž je 
založeno na splnění podmínek týkajících se 
dosažení pokroku při provádění nebo 
plnění cílů programů. Podrobné možnosti 
týkající se podmínek financování a jejich 
uplatňování jsou stanoveny v aktech v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
se zmocněním stanoveným v článku 5.

e) financování, které nesouvisí s 
náklady příslušných operací, nýbrž je 
založeno na splnění podmínek týkajících se 
dosažení pokroku při provádění nebo 
plnění cílů programů. Podrobné možnosti 
týkající se podmínek financování a jejich 
uplatňování jsou stanoveny v aktech v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
se zmocněním stanoveným v článku 5a;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 26 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 67 – odst. 2 a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na tento odstavec se vztahují přechodná 
ustanovení stanovená v čl. 152 odst. 4.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 26 – písm. c – bod ii
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 67 – odst. 5 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) doplňuje se nový pododstavec, 
který zní:

ii) doplňuje se nový odstavec 5a, který 
zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 149, pokud jde o definici 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
nebo paušálního financování podle odst. 1 
prvního pododstavce písm. b) a d), 
související metody uvedené v prvním 
pododstavci písm. a) tohoto odstavce a 
formu podpory podle odst. 1 prvního 

„5a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 149 doplňující toto 
nařízení, pokud jde o definici standardních 
stupnic jednotkových nákladů nebo 
paušálního financování podle odst. 1 
prvního pododstavce písm. b) a d), 
související metody uvedené v odst. 5 písm. 
a) a formu podpory podle odst. 1 prvního 
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pododstavce písm. e).“; pododstavce písm. e).“

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 29 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 70 – odst. 1 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1a. Operace týkající se poskytování 
služeb občanům nebo podnikům, které 
pokrývají celé území členského státu, se 
považují za operace probíhající ve všech 
programových oblastech v rámci daného 
členského státu. V těchto případech se 
výdaje dotčeným programovým oblastem 
přidělí poměrně na základě jiných 
objektivních kritérií než rozpočtových 
prostředků přidělených programovým 
oblastem.

„1a. Operace týkající se poskytování 
služeb občanům nebo podnikům, které 
pokrývají celé území členského státu, se 
považují za operace probíhající ve všech 
programových oblastech v rámci daného 
členského státu. V těchto případech se 
výdaje dotčeným programovým oblastem 
přidělí poměrně na základě objektivních 
kritérií.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 29 – písm. c
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 70 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Pokud mají v případě fondů a 
ENRF operace prováděné mimo 
programovou oblast v souladu s odstavcem 
2 přínosy mimo programovou oblast i v 
rámci programové oblasti, přidělí se výdaje 
těmto oblastem poměrně na základě jiných 
objektivních kritérií, než jsou rozpočtové 
prostředky přidělené na programové 
oblasti.“

„2a. Pokud mají v případě fondů a 
ENRF operace prováděné mimo 
programovou oblast v souladu s odstavcem 
2 přínosy mimo programovou oblast i v 
rámci programové oblasti, přidělí se výdaje 
těmto oblastem poměrně na základě 
objektivních kritérií“;

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 36
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 98 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z 
jiných fondů na základě pravidel 
uplatňovaných na daný fond, a to za 
předpokladu, že jsou tyto náklady nezbytné 
k uspokojivému provedení operace a přímo 
s ní souvisejí.“

„Z EFRR a ESF lze doplňkovým 
způsobem a v rámci limitu 10 % finančních 
prostředků poskytovaných Unií na každou 
prioritní osu operačního programu 
financovat tu část operace, jejíž náklady 
jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z 
jiných fondů na základě pravidel 
způsobilosti uplatňovaných na daný fond, a 
to za předpokladu, že jsou tyto náklady 
nezbytné k uspokojivému provedení 
operace a přímo s ní souvisejí.“

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 37 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 102 – odst. 6 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nebyl Komisi oznámen nezávislý 
přezkum kvality do šesti měsíců od
poskytnutí uvedených informací 
nezávislým odborníkům nebo je-li 
příslušné hodnocení negativní, 
odpovídající výdaje se odejmou a výkaz 
výdajů se odpovídajícím způsobem upraví;

Je vydán nezávislý přezkum kvality do 
šesti měsíců na základě poskytnutí 
uvedených informací nezávislým 
odborníkům. Pokud nebyl Komisi 
oznámen nezávislý přezkum kvality do tří 
měsíců od jeho vydání nebo je-li příslušné 
hodnocení negativní, odpovídající výdaje 
se odejmou a výkaz výdajů se 
odpovídajícím způsobem upraví.“

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 39
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. V čl. 105 odst. 2 se zrušuje druhá 39. V čl. 105 odst. 2 se druhá věta
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věta. nahrazuje tímto:

„Výstupy a výsledky společného akčního 
plánu mohou vest k úhradě, pouze pokud 
jich bylo dosaženo po dni rozhodnutí o 
schválení akčního plánu uvedeného v 
článku 107 a před ukončením 
prováděcího období stanoveného v 
uvedeném rozhodnutí.“

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 40 – písm. c
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 106 – pododstavec 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) popis plánovaných projektů nebo 
typů projektů případně spolu s milníky a 
cíle pro výstupy a výsledky popřípadě 
spojené se společnými ukazateli podle 
prioritních os;

3) popis plánovaných projektů nebo 
typů projektů případně spolu s milníky a 
cíle pro výstupy a výsledky popřípadě 
spojené se společnými a konkrétními 
ukazateli podle prioritních os;

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 40 – písm. d
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 106 – pododstavec 1 – body 6 a 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) body 6 a 7 se zrušují; vypouští se

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 40 – písm. e a (nové)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 106 – pododstavec 1 – bod 8 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) doplňuje se nové písmeno ca), 
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které zní:

„ca) opatření zajišťující šíření 
informací a sdělení ohledně společného 
akčního plánu a fondů“. 

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 115 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobná pravidla týkající se 
informačních a komunikačních opatření
pro veřejnost a informačních opatření pro 
potenciální příjemce a pro příjemce jsou 
stanovena v příloze XII.;

3. Podrobná pravidla týkající se 
informací, komunikace a viditelnosti pro 
veřejnost a informačních opatření pro 
potenciální příjemce a pro příjemce jsou 
stanovena v příloze XII;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 47 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 119 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše přídělů z fondů na technickou pomoc 
je omezena na 4 % z celkové výše 
prostředků fondů přidělených na operační 
programy v době přijetí operačního 
programu v členském státě cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost.

Výše přídělů z fondů na technickou pomoc 
je omezena na 4 % z celkové výše 
prostředků fondů přidělených na operační 
programy v době přijetí operačního 
programu v členském státě cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost. Částka ve výši 
0,25 % těchto prostředků se věnuje na 
informační a komunikační aktivity na 
programové a projektové úrovni, a 
případně jak se stanoví v článku 59.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 59 a (nový)



AD\1123920CS.docx 47/52 PE597.458v02-00

CS

Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 148 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

59a. V článku 148 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

„1. Na operace, u nichž celkové 
způsobilé výdaje nepřesahují v případě 
EFRR a Fondu soudržnosti 200 000 EUR, 
v případě ESF 150 000 EUR nebo v 
případě ENRF 100 000 EUR, se nevztahuje 
více než jeden audit provedený buď 
auditním orgánem, nebo Komisí před 
předložením účetní závěrky, v níž jsou 
zahrnuty konečné výdaje ukončené 
operace. Na jiné operace se nevztahuje více 
než jeden audit za účetní rok provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
předložením účetní závěrky, v níž jsou 
zahrnuty konečné výdaje ukončené 
operace. Operace nepodléhají auditu ze 
strany Komise nebo auditního orgánu v 
roce, kdy audit již provedl Evropský účetní 
dvůr, pokud mohou být výsledky auditní 
činnosti, kterou Evropský účetní dvůr s 
ohledem na tyto operace provedl, použity 
auditním orgánem nebo Komisí za účelem 
splnění jejich příslušných povinností.“

“1. Na operace, u nichž celkové 
způsobilé výdaje nepřesahují v případě 
EFRR a Fondu soudržnosti 300 000 EUR, 
v případě ESF 200 000 EUR nebo v 
případě ENRF 150 000 EUR, se nevztahuje 
více než jeden audit provedený buď 
auditním orgánem, nebo Komisí před 
předložením účetní závěrky, v níž jsou 
zahrnuty konečné výdaje ukončené 
operace. Na jiné operace se nevztahuje více 
než jeden audit za účetní rok provedený 
buď auditním orgánem, nebo Komisí před 
předložením účetní závěrky, v níž jsou 
zahrnuty konečné výdaje ukončené 
operace. Operace nepodléhají auditu ze 
strany Komise nebo auditního orgánu v 
roce, kdy audit již provedl Evropský účetní 
dvůr, pokud mohou být výsledky auditní 
činnosti, kterou Evropský účetní dvůr s 
ohledem na tyto operace provedl, použity 
auditním orgánem nebo Komisí za účelem 
splnění jejich příslušných povinností.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Odůvodnění

To zahrnuje zvýšení prahů, pod nimiž daná operace podléhá nejvýše jednomu auditu (jediný 
audit) před předložením závěrečných výdajových účtů. 

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 59 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 149 – odst. 2
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Platné znění Pozměňovací návrh

59b) V článku 149 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3, čl. 12 
druhém pododstavci, čl. 22 odst. 7 čtvrtém 
pododstavci, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetím pododstavci, čl. 40 odst. 4, čl. 41 
odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém pododstavci, 
čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 druhém, třetím, 
čtvrtém a sedmém pododstavci, čl. 63 odst. 
4, čl. 64 odst. 4, čl. 68 odst. 1 druhém 
pododstavci, čl. 101 čtvrtém pododstavci, 
čl. 122 odst. 2 pátém pododstavci, čl. 125 
odst. 8 prvním pododstavci a odst. 9, čl. 
127 odst. 7 a 8 a čl. 144 odst. 6 je svěřena 
Komisi na dobu od 21. prosince 2013 do 
31. prosince 2020.“

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3, čl. 12 
druhém pododstavci, čl. 22 odst. 7 čtvrtém 
pododstavci, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetím pododstavci, čl. 40 odst. 4, čl. 41 
odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém pododstavci, 
čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 druhém, třetím, 
čtvrtém a sedmém pododstavci, čl. 63 odst. 
4, čl. 64 odst. 4, čl. 67 odst. 5a, čl. 68 odst. 
1 druhém pododstavci, čl. 101 čtvrtém 
pododstavci, čl. 122 odst. 2 pátém 
pododstavci, čl. 125 odst. 8 prvním 
pododstavci a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 
od 21. prosince 2013 do 31. prosince 
2020.“

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 152 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Je-li výzva k podávání návrhů zahájena 
před vstupem nařízení XXX/YYY, kterým 
se mění toto nařízení, v platnost, řídicí 
orgán (nebo monitorovací výbor v případě 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce) může rozhodnout, že se 
povinnost stanovená v čl. 67 odst. 2a 
neuplatňuje po dobu nejvýše šesti měsíců 
od data vstupu nařízení XXX/YYY v 
platnost. Pokud je doklad, který stanoví 
podmínky podpory, poskytnut příjemci ve 
lhůtě šesti měsíců počínaje datem vstupu 
nařízení XXX/YYY v platnost, může řídicí 
orgán rozhodnout o neuplatňování těchto 
pozměněných ustanovení.“

Řídicí orgán (nebo monitorovací výbor v 
případě programů v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce) může rozhodnout, že 
se povinnost stanovená v čl. 67 odst. 2a 
neuplatňuje po dobu nejvýše šesti měsíců 
od data vstupu nařízení XXX/YYY v 
platnost.
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V řádně odůvodněných případech řídící 
organ nebo monitorovací výbor v případě 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce může rozhodnout o 
prodloužení dvanáctiměsíčního 
přechodného období do uzavření 
programu.  Uvědomí o takovém 
rozhodnutí Komise před uplynutím 
přechodného období. 

První a druhý pododstavec se nevztahuje 
na granty a zpětně vyplatitelnou podporu 
z ESF, kdy veřejná podpora nepřekračuje 
částku 50 000 EUR. 

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 61 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha XII – pododdíl 2.1 – bod 1

Platné znění Pozměňovací návrh

61a. V pododdílu 2.1 se bod 1 
nahrazuje tímto:

1. Členský stát a řídicí orgán zajistí, 
aby se informační a komunikační opatření 
prováděla v souladu s komunikační 
strategií a aby měla za cíl co možná nejširší 
mediální pokrytí s použitím různých forem 
a metod komunikace na vhodné úrovni.

„1. Členský stát a řídicí orgán zajistí, 
aby se informační a komunikační opatření 
prováděla v souladu s komunikační 
strategií, za účelem jejího většího 
zviditelnění a interakce s občany a aby 
měla za cíl co možná nejširší mediální 
pokrytí s použitím různých forem a metod 
komunikace na vhodné úrovni a 
přizpůsobené technickým inovacím.“

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 61 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha XII – pododdíl 2.2 – bod 4

Platné znění Pozměňovací návrh

61b. V pododdílu 2.2 se bod 4 
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nahrazuje tímto:

4. Při provádění operace podporované 
z EFRR nebo Fondu soudržnosti příjemce 
vystaví na místě dobře viditelném pro 
veřejnost dočasný billboard značné 
velikosti pro každou operaci, která spočívá 
ve financování infrastruktury nebo 
stavebních prací a u níž celková výše 
podpory z veřejných zdrojů přesahuje 500 
000 EUR.

„4. Při provádění operace podporované 
z EFRR nebo Fondu soudržnosti příjemce 
vystaví na místě dobře viditelném pro 
veřejnost dočasný billboard značné 
velikosti pro každou operaci, která spočívá 
ve financování infrastruktury nebo 
stavebních prací.“

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 61 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha XII – pododdíl 2.2 – bod 5 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

61c. V pododdílu 2.2 se úvodní část 
bodu 5 nahrazuje tímto:

5. Nejpozději do tří měsíců po 
dokončení operace vystaví příjemce stálou 
desku nebo billboard značných rozměrů v 
místě snadno viditelném pro veřejnost pro 
každou operaci, která splňuje tato kritéria:

„5. Nejpozději do tří měsíců po 
dokončení operace vystaví příjemce stálou 
desku nebo billboard značných rozměrů v 
místě snadno viditelném pro veřejnost pro 
každou operaci, která splňuje toto 
kritérium:“

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 265 – odst. 1 – bod 61 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha XII – pododdíl 2.2 – bod 5 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

61d. v pododdílu 2.2 se v bodu 5 
vypouští písmeno a):

a) celková výše podpory z veřejných 
zdrojů na operaci přesahuje 500 000 
EUR;
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