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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

EU je odpovědná za zřízení evropského globálního družicového navigačního systému (GNSS) 
a je vlastníkem systémů Galileo a EGNOS. Odpovědnost EU za programy Galileo a EGNOS 
a její vlastnictví těchto programů potvrdily při vícero příležitostech Evropský parlament a 
Rada. A nejen to. Programy Galileo a EGNOS jsou uznávány jako stěžejní projekty Unie a 
představují nedílnou součást strategie Evropa 2020. Navrhovatelka proto plně podporuje 
návrh Komise, aby tyto programy byly financovány i během příštího víceletého finančního 
rámce 2014–2020.

Komise ve svém návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020, vyhrazuje na tyto programy v prostředcích na závazky maximální částku 7 
miliard EUR při cenách v roce 2011 (při současných cenách je to 7,9 miliardy EUR). 
Zdůrazňuje v něm rovněž, že žádné další prostředky nebudou z rozpočtu EU uvolněny. 
V případě překročení nákladů se programy buď budou muset přizpůsobit aktuální výši 
dostupných prostředků, nebo bude muset být na základě jednomyslného rozhodnutí Rady se 
souhlasem Evropského parlamentu schválena změna nařízení o víceletém finančním rámci. 
Uvedená částka je tedy v rozpočtu EU pevně vyhrazena a v rámci jednotlivých okruhů není u 
těchto programů možná žádná flexibilita. 

Je třeba připomenout, že víceletý finanční rámec na období 2007–2013 byl revidován s tím, 
že na program Galileo byla po dlouhých a usilovných jednáních mezi Evropským 
parlamentem a Radou na konci roku 2007 vyčleněna částka 1,3 miliardy (v běžných cenách). 
Tato revize byla považována za nezbytnou vzhledem k tomu, že náklady na tento program 
byly významně vyšší a musely být zčásti hrazeny na základě revize víceletého finančního 
rámce. 

Aby byla možnost překračování nákladů do budoucna minimalizována, počítá současný návrh 
Komise v rámci finančních rozpočtů těchto programů s částkou 1 005 milionů EUR 
(v běžných cenách), která má sloužit jako krytí případných rizik spojených se zaváděním 
programu a jeho využitím. Navrhovatelka rovněž podotýká, že Komise je přesvědčena o tom, 
že zaváděcí fáze a fáze využití, do nichž nyní program Galileo dospěl, s sebou ze své povahy 
nesou menší riziko překročení nákladů, než tomu bylo doposud v případě vývojové fáze. 
Navrhovatelka se nicméně domnívá, že případné dodatečné nepředvídané finanční závazky 
by, i s ohledem na to, aby byla stvrzena evropská identita těchto programů, měly být hrazeny 
z rozdílu mezi horními hranicemi víceletého finančního rámce a horními hranicemi vlastních 
zdrojů. 

K návrhu Komise navrhovatelka předkládá určitý počet dodatečných úprav, které se týkají 
zejména toho, že rozpočtový orgán (a nejen výbor zástupců členských států) by měl dostávat 
aktuální informace o jednotlivých fázích provádění tohoto nařízení, aby mohl v plné míře 
vykonávat svou rozpočtovou kontrolu a plánovat výsady. Zvláštní důraz je v tomto ohledu 
kladen na to, aby Komise v dostatečném předstihu informovala Evropský parlament a Radu 
v případě nezvladatelných rizik, která by mohla způsobit významné nežádoucí změny 
v nákladech programů či jejich časovém harmonogramu. Navrhovatelka vymezuje minimální 
prvky, které by měly být součástí výroční zprávy o uskutečňování programů předkládané 
Komisí Evropskému parlamentu a Radě a mezi něž patří i aktuální hodnocení a kontrola rizik 
a posouzení jejich možného vlivu na nežádoucí nákladové a časové změny.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pro 
zákonodárný orgán pouze orientačním 
údajem a lze jej přesně stanovit teprve 
poté, co bude dosaženo dohody ohledně 
návrhu nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období let 
2014–2020;

Odůvodnění

Další práce prováděná na základě jednotlivých politik nebo konkrétních otázek by neměla 
vést k tomu, že se ztratí ze zřetele to, co musí zůstat předmětem celkového jednání o víceletém 
finančním rámci, kde nelze považovat za dohodnuté nic, dokud není dohodnuto vše. Poté, co 
bude dosaženo shody ohledně nařízení o víceletém finančním rámci, dohodnou se Evropský 
parlament a Rada o jednotlivých legislativních návrzích, včetně jejich finančních rámců 
předložených již předtím EP a Radě, a přikročí k jejich konečnému přijetí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 nazvané Investice do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
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umožní plnit její stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí

(4a) Na tyto programy by měly být 
s ohledem na jejich důležitost, evropský 
rozměr a skutečný přínos pro Evropu 
vyčleněny odpovídající prostředky.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství, by členské státy 
měly mít možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, a 
financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 

(13) Zaváděcí fáze a fáze využití programu 
Galileo a fáze využití programu EGNOS 
by v zásadě měly být zcela financovány 
Unií. Nicméně v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. XXX/2012 ze dne ... 2012, [kterým se 
stanoví finanční pravidla pro roční 
rozpočet Evropské unie], by členské státy 
měly mít možnost poskytnout do programů 
dodatečné prostředky nebo věcné 
příspěvky na základě příslušných dohod, a 
financovat tak další prvky programů, 
jejichž realizaci požadují, např. 
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architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat třetí země a mezinárodní 
organizace.

architekturu systémů nebo některé další 
potřeby v souvislosti s bezpečností. Do 
programů by rovněž měly mít možnost 
přispívat v souladu se zásadou společného 
zájmu třetí země a mezinárodní 
organizace.

Odůvodnění

Soulad s novým finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 
finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit částka požadovaná 
na financování dokončení zaváděcí fáze 
programu Galileo a provoz systémů.

(14) Vzhledem k dlouhým dodacím 
lhůtám a výši kapitálových investic, které 
již byly na tyto projekty poskytnuty, jsou 
na období finančního plánování zapotřebí 
dostatečné a konzistentní finanční 
závazky, aby byla zajištěna kontinuita 
plánování a organizační stabilita 
programů. Aby bylo zaručeno pokračování 
programů, je nezbytné zřídit vhodný 
finanční rámec, aby Unie mohla nadále 
tyto programy financovat. Rovněž by se 
měla pro období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 určit přesná maximální
částka požadovaná na financování
dokončení zaváděcí fáze programu Galileo 
a provoz systémů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba zdůraznit, že odhadované (17) Je třeba zdůraznit, že odhadované 
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investiční náklady a náklady na provoz 
systémů v období 2014 až 2020 
nezohledňují nepředpokládané finanční 
závazky, které mohou Unii vzniknout, 
především ve spojení s režimem 
mimosmluvní odpovědnosti vzhledem 
k veřejné povaze vlastnictví systémů, 
zejména s ohledem na vyšší moc 
a katastrofické selhání. Komise tyto 
závazky podrobuje specifické analýze.

investiční náklady a náklady na provoz 
systémů v období 2014 až 2020 
nezohledňují nepředpokládané finanční 
závazky, které mohou Unii vzniknout, 
především ve spojení s režimem 
mimosmluvní odpovědnosti vzhledem 
k veřejné povaze vlastnictví systémů, 
zejména s ohledem na vyšší moc 
a katastrofické selhání. Komise tyto 
závazky podrobuje specifické analýze. 
Veškeré nepředvídané finanční závazky 
tohoto typu by měly být hrazeny z rozdílu 
mezi horní hranicí vlastních prostředků a 
horní hranicí víceletého finančního 
rámce.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Příjmy ze systémů by nicméně měla 
vybírat Unie, aby bylo zajištěno uhrazení 
předchozích investic. Ve smlouvách 
uzavřených se soukromými podniky by 
však mělo být možné stanovit 
mechanismus rozdělení těchto příjmů.

(19) Příjmy ze systémů by nicméně měla 
vybírat Unie, aby bylo zajištěno uhrazení 
předchozích investic. V souladu s článkem 
294 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) by však mělo být možné přijmout
mechanismus rozdělení těchto příjmů a 
ustanovit jej ve smlouvách uzavřených se 
soukromými podniky.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ve snaze zabránit nárůstu nákladů 
a zpožděním, které se u programů 
v předchozích letech objevila, je nezbytné
usilovat o lepší kontrolu rizik, která by 
mohla způsobit navýšení nákladů, jak 

(20) Ve snaze zabránit nárůstu nákladů 
a zpožděním, které se u programů 
v předchozích letech objevila, bude 
vyvinuto úsilí o lepší kontrolu rizik, která 
by mohla způsobit navýšení nákladů, jak 
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požaduje Rada ve svých závěrech ze dne 
31. března 2011 a Parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 a jak 
vyplývá ze sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů nazvaného Rozpočet –
Evropa 2020.

požaduje Rada ve svých závěrech ze dne 
31. března 2011 a Parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 a jak 
vyplývá ze sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů nazvaného Rozpočet –
Evropa 2020. Rizika spojená se zaváděním 
a využitím programů představují podle 
odhadů přibližně 1 005 milionů EUR (v 
běžných cenách) a byla zahrnuta do 
finančního rozpočtu programů. Budou-li 
pro tyto programy potřebné dodatečné 
finanční zdroje, neměly by být nalezeny 
na úkor menších úspěšných projektů 
financovaných z rozpočtu Unie. Veškeré 
dodatečné finanční prostředky spojené 
s těmito riziky by měly být hrazeny 
z rozdílu mezi horní hranicí vlastních 
prostředků a horní hranicí víceletého 
finančního rámce.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Unie by měla s Evropskou kosmickou 
agenturou uzavřít víceletou pověřovací 
smlouvu týkající se technických a aspektů 
a aspektů souvisejících s plánováním. Aby 
Komise jakožto zástupce Unie mohla plně 
vykonávat své právo auditu, měla by 
pověřovací smlouva zahrnovat obecné 
podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována 
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie. 

(24) V souladu s článkem 290 SFEU by 
měla být Komisi svěřena pravomoc uzavřít 
jménem Unie s Evropskou kosmickou 
agenturou víceletou pověřovací smlouvu 
týkající se technických a aspektů a aspektů 
souvisejících s plánováním. Aby Komise 
mohla plně vykonávat své právo auditu, 
měla by pověřovací smlouva zahrnovat 
obecné podmínky pro správu finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o činnosti financované výhradně Unií, 
měly by tyto podmínky zajišťovat kontrolu 
na stejné úrovni, jaká by byla vyžadována 
v případě, že by Evropská kosmická 
agentura byla agenturou Unie. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro přidělování prostředků Unie 
vyčleněných na programy, jejichž výše 
představuje maximální limit, který Komise 
nesmí překročit, je nezbytné, aby byly 
používány účinné postupy zadávání 
zakázek a zejména aby byly vyjednány 
smlouvy, kterými se docílí optimálního 
využívání zdrojů a spolehlivého splnění 
zadání, plynulé kontinuity programů, řízení 
rizik a plnění navrženého časového 
rozvrhu. O dodržení těchto požadavků by 
měl usilovat zadavatel.

(27) Pro přidělování prostředků Unie 
vyčleněných na programy s maximální 
výši stanovenou v článku 14 
navrhovaného nařízení o VFR 2014–
2020, který Komise nesmí překročit, je 
nezbytné, aby byly používány účinné 
postupy zadávání zakázek a zejména aby 
byly vyjednány smlouvy, kterými se docílí 
optimálního využívání zdrojů 
a spolehlivého splnění zadání, plynulé 
kontinuity programů, řízení rizik a plnění 
navrženého časového rozvrhu.  O dodržení 
těchto požadavků by měl usilovat 
zadavatel.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla hodnotit účinnost 
a efektivitu přijatých opatření pro účely 
realizace cílů programů.

(36) Komise by měla na základě 
dohodnutých ukazatelů hodnotit účinnost 
a efektivitu přijatých opatření pro účely 
realizace cílů programů.

Odůvodnění

Je třeba stanovit vhodné ukazatele, které umožní řádným způsobem posuzovat pokrok 
programu.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K měření toho, do jaké míry bylo 
dosaženo konkrétních cílů programu 
Galileo, se použijí mj. následující 
ukazatele a referenční hodnoty:
a) celkový počet funkčních družic: 18 
družic do roku 2015, 30 do roku 2019,
b) verze rozmístěné pozemní 
infrastruktury: verze 2 do roku 2015,
c) počet zřízených služeb: 3 zaváděcí 
služby do roku 2015, 5 služeb do roku 
2020.

Odůvodnění

Je třeba stanovit vhodné ukazatele, které umožní řádným způsobem posuzovat pokrok 
programu. Navrhované ukazatele se shodují s těmi, které Komise zahrnula do legislativního 
finančního výkazu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K měření toho, do jaké míry bylo 
dosaženo konkrétních cílů programu 
EGNOS, se použijí mj. následující 
ukazatel a referenční hodnota:

– počet změn ve službách, které byly 
předloženy certifikačním orgánům: 3 za 
období 2014-2020.
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Odůvodnění

Je třeba stanovit vhodné ukazatele, které umožní řádným způsobem posuzovat pokrok 
programu. Navrhované ukazatele se shodují s těmi, které Komise zahrnula do legislativního 
finančního výkazu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto výdaje nepřesáhnou 1 % celkové výše 
prostředků Unie přidělených na tyto 
programy.

Odůvodnění

K realizaci těchto úkolů by mělo stačit 70 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok výbor uvedený 
v čl. 35 odst. 1 o přidělení finančních 
prostředků Unie na jednotlivé činnosti 
uvedené v odstavcích 1 a 2.

3. S cílem umožnit jasné stanovení nákladů 
na programy a různé fáze programů 
Komise v souladu se zásadou průhledného 
řízení informuje každý rok rozpočtový 
orgán a výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 
o přidělení finančních prostředků Unie na 
jednotlivé činnosti uvedené v odstavcích 1 
a 2.
(Tento pozměňovací návrh platí v celém 
znění nařízení: čl. 8 odst. 2, čl. 16 odst. 4, 
odůvodnění zůstává stejné)

Odůvodnění

Komisi je nápomocen Výbor pro evropské programy GNSS. Vzhledem k tomu, že řádná 
správa věcí veřejných vyžaduje jednotné řízení programů, rychlejší rozhodování a rovný 
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přístup k informacím, byl zřízení Výbor pro evropské programy GNSS podle článku 19 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším 
provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto prostředky se používají v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení 
a s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002.

2. Tyto prostředky se používají v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení 
a s nařízením (EU) č. XXX/2012 [nové 
finanční nařízení].

Odůvodnění

Soulad s novým finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru může být 
stanoven mechanismus rozdělování 
příjmů.

2. Veškeré mechanismy rozdělování 
příjmů se schvalují v souladu s článkem 
294 SFEU. Tento mechanismus 
rozdělování příjmů může být stanoven v 
případných smlouvách sjednaných 
s podniky soukromého sektoru.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise uzavře víceletou pověřovací 
smlouvu s Evropskou kosmickou 
agenturou na základě rozhodnutí o 
pověření přijatém Komisí v souladu s čl. 
54 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002. Tato smlouva upravuje úkoly a 
plnění rozpočtu, které jsou předmětem 
pověření, v rámci provádění programů, 
zejména dokončení infrastruktury 
vytvořené v rámci programu Galileo.

1. Komise aktem v přenesené pravomoci
uzavře víceletou pověřovací smlouvu s 
Evropskou kosmickou agenturou na 
základě rozhodnutí o pověření přijatém 
Komisí v souladu s čl. XX nařízení (EU) č. 
XXX/2012 [nové finanční nařízení]. Tato 
smlouva upravuje úkoly a plnění rozpočtu, 
které jsou předmětem pověření, v rámci 
provádění programů, zejména dokončení 
infrastruktury vytvořené v rámci programu 
Galileo.

Odůvodnění

Dohoda s Evropskou kosmickou agenturou představuje z hlediska úspěšného dokončení 
programů rozhodující faktor. Její podmínky by mohly být stanoveny legislativním aktem, 
v zájmu usnadnění legislativního procesu je však vhodné delegovat tuto pravomoc na Komisi.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor uvedený v čl. 35 odst. 1 je ve věci 
rozhodnutí o pověření uvedeném v 
odstavci 1 tohoto článku konzultován 
poradním postupem podle čl. 35 odst. 2. 
Výbor je informován o víceleté pověřovací 
smlouvě, jež má být uzavřena mezi Komisí 
a Evropskou kosmickou agenturou.

vypouští se

Odůvodnění

Akt v přenesené pravomoci nepodléhá žádnému postupu, kterého by se účastnil výbor.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění programů.

Komise zajistí provádění tohoto nařízení. 
Každý rok při předkládání předběžného 
návrhu rozpočtu předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění programů. Tato zpráva mimo 
jiné zahrnuje:
a) hodnocení provádění programů a 
pokrok dosažený při plnění cílů 
stanovených v souladu s čl. 1 odst. 4 a 5;
b) aktuální hodnocení a kontrolu rizik a 
posouzení jejich možného dopadu 
z hlediska nežádoucích nákladových a 
časových změn;
c) souhrn všech informací předložených 
rozpočtovému orgánu podle čl. 7 odst. 3, 
čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 16. odst. 4;
d) hodnocení fungování víceleté 
pověřovací smlouvy uzavřené podle čl. 16 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropský parlament, Rada a Komise 
v rámci sledování realizace evropských 
programů GNSS pravidelně zasednou na 
půdě interinstitucionální skupiny 
odborníků pro Galileo v souladu se 
společným prohlášením 
o interinstitucionální skupině odborníků 
pro Galileo ze dne 9. července 2008. 
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise informuje Evropský parlament 
a Radu v dostatečném předstihu, pokud se 
domnívá, že je možnost vzniku 
nezvladatelných rizik či jiných faktorů, 
které by mohly v programech způsobit 
významné nežádoucí změny, zejména co 
se týče nákladů a časového 
harmonogramu.
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