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Návrh zprávy
Paolo De Castro
(PE472.049v01-00)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního 
řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi

Návrh nařízení
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))
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Pozměňovací návrh 1
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nebývalá celosvětová finanční krize a 
hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu a 
vyvolaly podstatné zhoršení finančních a 
hospodářských podmínek v několika 
členských státech. Konkrétně některé 
členské státy mají závažné obtíže nebo jim 
takové obtíže hrozí, zejména problémy s 
hospodářským růstem, finanční stabilitou a 
se zhoršením schodku a zadlužením, což je 
mj. způsobeno i mezinárodním 
hospodářským a finančním prostředím.

(1) Nebývalá celosvětová finanční krize a 
hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu a 
vyvolaly podstatné zhoršení finančních a 
hospodářských podmínek v několika 
členských státech. Zvláště některé členské 
státy mají závažné obtíže nebo jim takové 
obtíže hrozí: zejména pak problémy s 
hospodářským růstem, finanční stabilitou a 
se zhoršením schodku a zadlužením či s 
narůstajícími problémy vlád při uzavírání 
půjček na trzích, což je kromě jiného 
způsobeno také mezinárodním 
hospodářským a finančním prostředím.

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nebývalá celosvětová finanční krize a 
hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu a 
vyvolaly podstatné zhoršení finančních a 
hospodářských podmínek v několika 
členských státech. Konkrétně některé 
členské státy mají závažné obtíže nebo jim 
takové obtíže hrozí, zejména problémy s 
hospodářským růstem, finanční stabilitou a 
se zhoršením schodku a zadlužením, což je 
mj. způsobeno i mezinárodním 
hospodářským a finančním prostředím.

(1) Nebývalá celosvětová finanční krize a 
hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu a 
vyvolaly podstatné zhoršení finančních a 
hospodářských podmínek v několika 
členských státech. Zvláště některé členské 
státy mají závažné obtíže nebo jim takové 
obtíže hrozí: zejména pak problémy s 
hospodářským růstem, finanční stabilitou a 
se zhoršením schodku a zadlužením, ale 
také s nesporně nelehkým úkolem 
snižovat samotné zadlužení, což je kromě 
jiného způsobeno také mezinárodním 
hospodářským a finančním prostředím.

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice 
v dotčených členských státech a regionech 
a zlepšit dopad finančních prostředků na 
hospodářství je nezbytné umožnit zvýšení 
míry spolufinancování z EZFRV na 95 % 
způsobilých veřejných výdajů v regionech 
způsobilých podle konvergenčního cíle a 
na úroveň 85 % způsobilých veřejných 
výdajů v ostatních regionech, jejichž 
finanční stabilita je postižena vážnými 
problémy.

(11) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice a zvýšit 
konkurenceschopnost v dotčených 
členských státech a regionech a zlepšit 
dopad finančních prostředků na 
hospodářství je nezbytné umožnit zvýšení 
míry spolufinancování z EZFRV na 95 % 
způsobilých veřejných výdajů v regionech 
způsobilých podle konvergenčního cíle a 
na úroveň 85 % způsobilých veřejných 
výdajů v ostatních regionech, jejichž 
finanční stabilita je postižena vážnými 
problémy, ovšem bez navýšení celkového 
rozpočtu na politiku soudržnosti EU na 
programové období 2007–2013.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 5
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Toto dočasné zvýšení míry 
spolufinancování by mělo být posuzováno 
též v souvislosti s rozpočtovými 
omezeními, jež se týkají všech členských 
států, což by se mělo náležitě projevit v 
rozpočtu Unie. Uplatňování tohoto 
mechanismu by dále mělo být časově 
omezené, a to na výdaje vzniklé platebním 
agenturám až do 31. prosince 2013, neboť 
jeho hlavním účelem je reagovat na 
konkrétní současné problémy.

Or. en

Odůvodnění

Změna navržená Radou.

Pozměňovací návrh 6
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Z důvodu naléhavé potřeby řešit 
hospodářskou krizi by toto nařízení mělo 
vstoupit v platnost okamžikem vyhlášení;

Or. en

Odůvodnění

Změna, kterou navrhlo ředitelství pro legislativní akty.
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Pozměňovací návrh 7
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 1 
nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 70 – odst. 4 c – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Odchylně od limitů uvedených v 
odstavcích 3, 4 a 5 lze podíl příspěvku z 
EZFRV zvýšit maximálně na 95 % 
způsobilých veřejných výdajů v regionech 
způsobilých podle konvergenčního cíle, 
nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři a na úroveň 
85 % způsobilých veřejných výdajů 
v ostatních regionech. Tyto sazby se 
použijí na způsobilé veřejné výdaje nově
uvedené v každém certifikovaném 
prohlášení o výdajích předloženém v 
průběhu období, v němž členský stát 
splňuje jednu z těchto podmínek:

4c. Odchylně od limitů uvedených v 
odstavcích 3, 4 a 5 lze podíl příspěvku z 
EZFRV zvýšit maximálně na 95 % 
způsobilých veřejných výdajů v regionech 
způsobilých podle konvergenčního cíle, 
nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři a na úroveň 
85 % způsobilých veřejných výdajů 
v ostatních regionech. Tyto sazby se 
použijí na způsobilé veřejné výdaje nově 
uvedené v každém certifikovaném 
prohlášení o výdajích vzniklých v průběhu 
období, v němž členský stát splňuje jednu z 
těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Změna navržená Radou.

Pozměňovací návrh 8
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 1 
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 70 – odst. 4 c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, který si přeje využít odchylky 
uvedené v prvním pododstavci předloží 
Komisi žádost, aby odpovídajícím 

Členský stát, který si přeje využít odchylky 
uvedené v prvním pododstavci předloží 
Komisi žádost, aby odpovídajícím 
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způsobem změnila jeho program rozvoje 
venkova. Odchylka se použije, jakmile 
Komise změnu programu schválí, a její 
platnost vyprší, jakmile již členský stát 
nesplňuje žádnou z podmínek stanovených 
v prvním pododstavci písm. a), b) nebo c). 
Členský stát pak zašle Komisi návrh 
změny programu včetně nového finančního 
plánu v souladu s maximálními sazbami 
použitelnými před odchylkou.

způsobem změnila jeho program rozvoje 
venkova. Odchylka se použije, jakmile 
Komise změnu programu schválí, a její 
platnost vyprší, jakmile již členský stát 
nesplňuje žádnou z podmínek stanovených 
v prvním pododstavci písm. a), b) nebo c). 
Odchylka uvedená v prvním pododstavci 
se v každém případě vztahuje jen na 
výdaje vzniklé platebním agenturám do 
31. prosince 2013. Členský stát pak zašle 
Komisi návrh změny programu včetně 
nového finančního plánu v souladu 
s maximálními sazbami použitelnými před 
odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Změna navržená Radou.

Pozměňovací návrh 9
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 1 
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 70 – odst. 4 c – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát Komisi nepředloží 
návrh na změnu svého programu rozvoje 
venkova, včetně nového finančního plánu 
ke dni, kdy již nesplňuje žádnou z 
podmínek stanovených v tomto odstavci 
prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), 
nebo pokud oznámený finanční plán není v 
souladu s maximálními sazbami 
stanovenými v tomto článku odst. 3, 4 a 5, 
použijí se tyto sazby k uvedenému dni 
automaticky.

Pokud členský stát Komisi nepředloží 
návrh na změnu svého programu rozvoje 
venkova, včetně nového finančního plánu 
ke dni, kdy odchylka pozbude platnosti v 
souladu s druhým pododstavcem, nebo 
pokud oznámený finanční plán není v 
souladu s maximálními sazbami 
stanovenými v tomto článku odst. 3, 4 a 5, 
použijí se tyto sazby k uvedenému dni 
automaticky.

Or. en
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Odůvodnění

Změna navržená Radou.


