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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel chce zdůraznit jeden důležitý aspekt. Řada otázek zahrnutých do nařízení 
o společných ustanoveních bude muset být sladěna s finančním nařízením, o němž se dosud 
jedná. Z tohoto důvodu navrhovatel upřednostňuje, aby se v této fázi jednání nezacházelo 
příliš do podrobností. Nicméně by rád upozornil na význam následujících oblastí a na to, že je 
třeba zajistit jednotnost, zejména pokud jde o tyto části nařízení o společných ustanoveních:

– finanční nástroje (články 32–40),
– pravidla pro způsobilost (články 55–60),
– řízení a kontrolu, včetně akreditace (články 62–63 a 112–118),
– účetní závěrku a finanční opravy (články 75–77 a 128–140).

Navrhovatel dále poukazuje na to, že nařízení o společných ustanoveních je rozděleno na dvě 
části. „Společná ustanovení“ se zabývají pravidly použitelnými pro všechny zahrnuté fondy 
(EFRR, ESF, FS, EZFRV, ENRF), zatímco druhá část stanovuje „obecná“ pravidla platná 
pouze pro strukturální fondy (EFRR a ESF) a Fond soudržnosti. 

Z této struktury vyplývá, že mnoho pozměňovacích návrhů je možné zařadit buď do první 
části věnované „společným“ ustanovením, nebo do „obecné“ části. Navrhovatel se rozhodl, 
že pozměňovací návrhy obecné povahy začlení do společné části, kdežto konkrétnější 
pozměňovací návrhy do všeobecnější části. Články 62, 74 nebo 77 jsou příkladem 
pozměňovacích návrhů širšího charakteru, články 116, 117 a 134–137 pak příkladem 
konkrétnějších pozměňovacích návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. [...]/2012 o finančních 
pravidlech pro roční rozpočet Evropské 
unie1 jsou stanoveny obecné zásady 
týkající se plnění ročního rozpočtu 
Evropské unie. Je proto nezbytné zajistit 
soulad daného nařízení s ustanoveními, 
jež upravují toto nařízení.
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___________
1 Úř. věst. L …

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“. V souladu s ambicí 
vyčlenit nejméně 20 % rozpočtu Unie 
na cíle v oblasti změny klimatu by členské 
státy měly poskytovat informace o podpoře 
plnění těchto cílů s použitím metodologie 
přijaté Komisí v prováděcím aktu.

(12) Cíle fondů SSR by měly být 
prováděny v rámci zásad udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, při zohlednění zásady „platí 
znečišťovatel“.

Odůvodnění

V návrhu nového víceletého finančního rámce, který předložila Komise, se stále počítá s tím, 
že na cíle v oblasti změny klimatu bude vyčleněno 20 % rozpočtových prostředků EU; návrh 
však bude ještě předmětem jednání, a proto by měla být tato předčasně uvedená čísla 
vypuštěna.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby 
se umožnilo monitorování pokroku při 
dosahování cílů a záměrů stanovených 
pro každý program v průběhu 
programového období. Komise by měla 
v letech 2017 a 2019 provést přezkum 
výkonnosti ve spolupráci s členskými státy. 
Na rok 2019 by měla být naplánována a 

(18) Pro každý program by měl být 
vymezen výkonnostní rámec, aby 
se umožnilo monitorování pokroku 
při dosahování cílů a záměrů stanovených 
pro každý program v průběhu 
programového období. Komise by měla 
v letech 2017 a 2019 provést přezkum 
výkonnosti ve spolupráci s členskými státy. 
Na rok 2019 by měla být naplánována 
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přidělena výkonnostní rezerva, pokud bylo 
dosaženo milníků stanovených 
ve výkonnostním rámci. Pokud jde 
o programy Evropské územní spolupráce, 
pro ně by žádná výkonnostní rezerva 
existovat neměla, jelikož jsou velmi 
různorodé a mají nadnárodní charakter. 
V případech, kdy zásadním způsobem 
nejsou plněny milníky a cíle, by Komise 
měla mít možnost pozastavit platby 
programu nebo uplatnit na konci 
programového období finanční opravy, aby 
zajistila, že se prostředky z rozpočtu Unie 
neplýtvá nebo že nejsou využívány 
neúčinným způsobem.

a přidělena výkonnostní rezerva, pokud 
bylo dosaženo milníků stanovených 
ve výkonnostním rámci. Pokud jde 
o programy Evropské územní spolupráce, 
pro ně by žádná výkonnostní rezerva 
existovat neměla, jelikož jsou velmi 
různorodé a mají nadnárodní charakter. 
V případech, kdy zásadním způsobem 
nejsou plněny milníky a cíle, by Komise 
měla mít možnost pozastavit platby 
v rámci programu nebo uplatnit na konci 
programového období finanční opravy, aby 
zajistila, že se prostředky z rozpočtu Unie 
neplýtvá nebo že nejsou využívány 
neúčinným způsobem. Pokud by tyto 
opravy nebo pozastavené platby měly 
dopad na členský stát, jenž se potýká se 
závažnými problémy v oblasti finanční 
stability nebo je jimi ohrožen, mělo by být 
možné tyto prostředky danému členskému 
státu poskytnout v rámci zvláštního 
programu na podporu růstu řízeného 
Komisí. Mělo by k tomu dojít na základě 
daných programů, avšak s přihlédnutím 
k prioritám s maximální hospodářskou 
účinností. Účelem tohoto mechanizmu je 
dále nevyostřovat napjatou hospodářskou 
situaci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě 
o partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 

(19) Těsnější propojení politiky 
soudržnosti se správou ekonomických 
záležitostí Unie zajistí, aby účinnost výdajů 
z fondů SSR byla podpořena zdravými 
hospodářskými politikami a aby fondy SSR 
v případě nutnosti mohly být přesměrovány 
tak, aby mohly řešit problémy, kterým 
konkrétní země čelí. Tento proces musí být 
postupný a začít změnami ve smlouvě 
o partnerství a změnami programů, aby 
podpořil doporučení Rady pro řešení 



PE480.661v02-00 6/32 AD\903303CS.doc

CS

makroekonomické nerovnováhy 
a sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, měla by mít Komise právo 
pozastavit všechny platby a závazky nebo 
jejich část. Rozhodnutí o pozastavení by 
mělo být přiměřené a účinné, 
s přihlédnutím k dopadu jednotlivých 
programů na řešení hospodářské a sociální 
situace dotčeného členského státu 
a k předchozím změnám smlouvy 
o partnerství. Při rozhodování 
o pozastavení by Komise měla rovněž 
respektovat zásadu rovného zacházení 
mezi členskými státy, zejména 
s přihlédnutím k dopadu takového 
pozastavení na ekonomiku dotčeného 
členského státu. Pozastavení by mělo být 
zrušeno a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření.

makroekonomické nerovnováhy 
a sociálních a ekonomických problémů. 
Pokud i přes intenzivnější využívání fondů 
SSR členský stát nepřijme účinná opatření 
v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí, měla by mít Komise právo 
pozastavit všechny platby a závazky nebo 
jejich část. Rozhodnutí o pozastavení 
plateb by mělo být přiměřené a účinné, 
s přihlédnutím k dopadu jednotlivých 
programů na řešení hospodářské a sociální 
situace dotčeného členského státu 
a k předchozím změnám smlouvy 
o partnerství. Při rozhodování 
o pozastavení plateb by Komise měla 
rovněž respektovat zásadu rovného 
zacházení mezi členskými státy, zejména 
s přihlédnutím k dopadu tohoto opatření
na ekonomiku dotčeného členského státu. 
Pozastavení plateb by mělo být zrušeno 
a finanční prostředky by měly být 
dotčenému členskému státu znovu 
zpřístupněny, jakmile přijme nezbytná 
opatření. Pokud členský stát nepřijme 
v období delším než tři měsíce dostatečná 
opatření, může dát Komise pozastavené 
prostředky k dispozici v rámci některého 
z programů, které řídí. Toto rozhodnutí by 
se mělo zakládat na prioritách maximální 
podpory růstu, např. hospodářské 
infrastruktury, s cílem zabránit dalšímu 
zhoršování regionálního hospodářství 
a sociální situace.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla na žádost 
dotyčného členského státu přijmout 
účelové rozhodnutí o pravidlech 
a podmínkách vztahujících se na tento 
program, a to na základě prostředků 
získaných z oprav a pozastavení plateb 
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ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů.

(27) Je třeba stanovit zvláštní pravidla, 
pokud jde o částky, které mají být 
schváleny jako způsobilé výdaje při 
uzavření, aby se zajistilo, že tyto částky, 
včetně nákladů a poplatků týkajících se 
správy, placené z fondů SSR na finanční 
nástroje budou účinně využity na investice 
a platby konečným příjemcům. Je rovněž 
nezbytné stanovit zvláštní pravidla ohledně 
opětovného využití zdrojů připadajících na 
podporu z fondů SSR, včetně využití 
starších zdrojů po uzavření programů. Tyto 
zdroje společného strategického rámce 
určené k opětovnému využití i starší 
zdroje a spolu s nimi i další použitelné 
prostředky, získané například 
z finančních oprav, by měly být v rámci 
správy, kterou by vykonávala Komise, 
a s ohledem na nejdůležitější priority 
v oblasti podpory růstu poskytnuty 
členským státům, které se potýkají 
s vážnými potížemi v oblasti finanční 
stability.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Při posuzování rozsáhlých projektů 
by Komise měla mít k dispozici veškeré 
informace nezbytné k tomu, aby 
posoudila, zda finanční příspěvek z fondů 
nepovede k významné ztrátě pracovních 
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míst ve stávajících lokalitách v rámci 
Unie, aby se zajistilo, že financování 
ze strany Unie nepodporuje přemísťování 
výroby v jejím rámci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Je žádoucí, aby se u přímých dotací 
podnikům zohlednilo, že financování 
v rámci politiky soudržnosti, zejména 
v případě velkých podniků, často 
neovlivňuje rozhodnutí podniku otevřít 
v dané lokalitě závod, ale vede pouze 
k inkasování finančních prostředků 
ze strany společností, které toto 
rozhodnutí již přijaly (což představuje 
značnou přítěž); grantová podpora 
velkých soukromých subjektů by se proto 
měla častěji než dosud zaměřovat 
na investice do výzkumu a vývoje, resp. by 
měla být častěji, než se to zatím děje, 
nabízena nepřímo prostřednictvím 
podpory infrastruktury.

Odůvodnění

Viz bod 71 usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise 
o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41c) Dále by bylo vhodné, aby byla 
do tohoto nařízení zahrnuta jasná 
ustanovení, která by vyloučila veškerou 
možnost financovat z prostředků EU 
přemísťování podniků v rámci EU, snížila 



AD\903303CS.doc 9/32 PE480.661v02-00

CS

práh pro ověřování takových investic 
na 10 000 000 EUR, vyloučila velké 
podniky z možnosti čerpat přímé dotace 
a stanovila desetiletý limit pro dobu jejich 
provozu.

Odůvodnění

Viz bod 71 usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise 
o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Za účelem podpory finanční disciplíny 
je vhodné stanovit opatření ke zrušení 
kterékoli části rozpočtového závazku 
v rámci některého programu, zejména 
pokud částka může být vyňata ze zrušení 
závazku a pokud prodlevy při provádění 
vyplývají z mimořádných nebo 
nepředvídatelných okolností nezávislých 
na dotyčné straně, jejichž následkům nelze 
ani přes veškeré prokázané úsilí zabránit.

(51) Za účelem podpory finanční disciplíny 
je vhodné stanovit opatření ke zrušení 
kterékoli části rozpočtového závazku 
v rámci některého programu, zejména 
pokud částka může být vyňata ze zrušení 
závazku a pokud prodlevy při provádění 
vyplývají z mimořádných nebo 
nepředvídatelných okolností nezávislých 
na dotyčné straně, jejichž následkům nelze 
ani přes veškeré prokázané úsilí zabránit.
Pokud se některý členský stát ocitne 
v obtížné finanční situaci, měla by Komise 
na žádost tohoto členského státu převzít 
správu daných prostředků a vytvořit 
zvláštní program, který by podporoval 
zejména hospodářský růst v dotyčném 
členském státě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Aby byl zajištěn skutečný 
hospodářský dopad, neměla by podpora 
z fondů nahrazovat výdaje z veřejných 

(60) Aby byl zajištěn skutečný 
hospodářský dopad, neměla by podpora 
z fondů nahrazovat výdaje z veřejných 
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zdrojů nebo rovnocenné strukturální výdaje 
členských států za podmínek tohoto 
nařízení. Kromě toho, aby podpora z fondů 
zohledňovala širší hospodářské souvislosti, 
měla by být úroveň výdajů z veřejných 
zdrojů stanovena podle obecných 
makroekonomických podmínek, ve kterých 
financování probíhá, a to na základě 
ukazatelů uvedených v programech 
stability a v konvergenčních programech 
každoročně předkládaných členskými státy 
v souladu s nařízením (ES) č. 1466/1997 
ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik. Ověření zásady 
adicionality, které provádí Komise, by se 
mělo zaměřit na členské státy, kde v méně 
rozvinutých a přechodových regionech 
žije nejméně 15 % obyvatel, a to kvůli 
rozsahu finančních prostředků, jež jim 
jsou přidělovány.

zdrojů nebo rovnocenné strukturální výdaje 
členských států za podmínek tohoto 
nařízení. Kromě toho, aby podpora z fondů 
zohledňovala širší hospodářské souvislosti, 
měla by být úroveň výdajů z veřejných 
zdrojů stanovena podle obecných 
makroekonomických podmínek, ve kterých 
financování probíhá, a to na základě 
ukazatelů uvedených v programech 
stability a v konvergenčních programech 
každoročně předkládaných členskými státy 
v souladu s nařízením (ES) č. 1466/1997 
ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik. Ověření zásady 
adicionality, které provádí Komise, by 
se mělo vztahovat na všechny regiony.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86a) V případě členských států, které 
mají nebo jim hrozí vážné finanční potíže 
a které už využívají podpůrná opatření 
podle čl. 22 odst. 1, by Komise měla 
na žádost dotyčného členského státu 
poskytnout tomuto státu v souladu 
s [čl. 55 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení] v rámci zvláštního programu, 
jehož těžiště bude spočívat v investicích 
zaměřených na růst, zvláště v oblasti 
hospodářské infrastruktury, opravené 
nebo navrácené prostředky nebo úroky 
či jiné vratky, případně využít všechny tyto 
možnosti, a to v rámci centralizovaného 
řízení.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86b) V zájmu toho, aby se dále 
nevyhrocovala finanční situace států 
ohrožených nebo postižených vážnými 
finančními problémy, by Komise měla dát 
navrácené nebo pozastavené prostředky 
na žádost těchto členských států 
a na základě svého řízení co nejrychleji 
těmto členským státům k dispozici v rámci 
zvláštního programu zaměřeného 
na praktickou podporu růstu, například 
na podporu hospodářské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů. 
Zejména by se měl snížit počet 
provedených auditů, pokud celkové 
způsobilé výdaje na danou operaci 
nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by 
nicméně být možné provádět audity 
kdykoli, pokud existuje důkaz 
o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo –
v rámci auditního vzorku – po uzavření 
dokončené operace. Aby byla úroveň 
auditů prováděných Komisí úměrná riziku, 
měla by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud je auditní 
orgán spolehlivý.

(87) Četnost auditů operací by měla 
odpovídat rozsahu podpory Unie z fondů. 
Zejména by se měl snížit počet 
provedených auditů, pokud celkové 
způsobilé výdaje na danou operaci 
nepřesahují 100 000 EUR. V případě 
projektů přesahujících 10 milionů EUR 
by měla mít Komise povinnost provádět 
povinný audit. Mělo by nicméně být 
možné provádět audity kdykoli, pokud 
existuje důkaz o nesrovnalosti, přemístění 
výroby nebo podvodu, nebo – v rámci 
auditního vzorku – po uzavření dokončené 
operace. Aby byla úroveň auditů 
prováděných Komisí úměrná riziku, měla 
by Komise mít možnost snížit úroveň 
auditní činnosti v souvislosti s operačními 
programy, pokud nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo pokud se auditní 
orgán v předchozím finančním období 
osvědčil jako spolehlivý.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní rezervy 
a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskými politikami
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu 
v rámci Fondu soudržnosti převedena 
do nástroje pro propojení Evropy, 
rozhodnutí o částce, která má být z přídělu 
každého členského státu v rámci 
strukturálních fondů převedena na 
potraviny pro znevýhodněné osoby, 
rozhodnutí o přijetí a změně operačních 
programů, rozhodnutí o velkých 
projektech, rozhodnutí o společných 
akčních plánech, rozhodnutí o pozastavení 
plateb a rozhodnutí o finančních opravách.

(90) Pokud jde o veškeré fondy SSR, 
Komise by měla být zmocněna přijímat 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí o schválení smluv o partnerství, 
rozhodnutí o přidělení výkonnostní rezervy 
a rozhodnutí o pozastavení plateb 
související s hospodářskou politikou
členských států a v případě zrušení 
závazků rozhodnutí o změně rozhodnutí 
přijímajících programy; pokud jde o fondy, 
měla by být zmocněna přijímat rozhodnutí 
vymezující regiony a členské státy, jež 
splňují kritéria týkající se Investic pro růst 
a zaměstnanost, rozhodnutí o ročním 
rozdělení prostředků na závazky mezi 
členské státy, rozhodnutí o částce, která má 
být z přídělu každého členského státu 
v rámci Fondu soudržnosti převedena 
do nástroje pro propojení Evropy, 
rozhodnutí o částce, která má být z přídělu 
každého členského státu v rámci 
strukturálních fondů převedena 
na potraviny pro znevýhodněné osoby, 
rozhodnutí o přijetí a změně operačních 
programů, rozhodnutí o velkých 
projektech, rozhodnutí o společných 
akčních plánech, rozhodnutí o pozastavení 
plateb, rozhodnutí o finančních opravách 
a rozhodnutí o zvláštních programech 
pro členské státy v obtížné finanční 
situaci.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 2 – bod 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „kategorií regionů“ se rozumí 
rozdělení regionů do kategorií „méně 
rozvinuté regiony“, „přechodové regiony“ 
nebo „více rozvinuté regiony“ podle čl. 82 
odst. 2;

(19) „kategorií regionů“ se rozumí 
rozdělení regionů do kategorií „méně 
rozvinuté regiony“ nebo „více rozvinuté 
regiony“ podle čl. 82 odst. 2;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, 
na němž se podílejí členské státy a Komise, 
v souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou částky z FS převedené 
na nástroj pro propojení Evropy uvedený 
v čl. 84 odst. 4 a inovativních opatření 
z podnětu Komise podle článku 9 nařízení 
o EFRR a technické pomoci z podnětu 
Komise.

7. Část rozpočtu Unie přidělená fondům 
SSR je plněna v rámci sdíleného řízení, 
na němž se podílejí členské státy a Komise, 
v souladu s čl. 53 písm. b) finančního 
nařízení, s výjimkou částky z FS převedené 
na nástroj pro propojení Evropy uvedený 
v čl. 84 odst. 4 a inovativních opatření 
z podnětu Komise podle článku 9 nařízení 
o EFRR a technické pomoci z podnětu 
Komise a také s výjimkou programů 
pomoci vyplácené členským státům 
s finančními problémy uvedených v čl. 22 
odst. 2a tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na celostátní a regionální 
úrovni, a harmonogramu jejich provádění, 
pokud nejsou předběžné podmínky 
splněny;

ii) přehledu hodnocení splnění 
předběžných podmínek a opatření, jež je 
nutno přijmout na evropské, státní
a regionální úrovni, a harmonogramu jejich 
provádění, pokud nejsou předběžné 
podmínky splněny;

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství 
a programů. Při schvalování programu 
se může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem 
pro pozastavení plateb ze strany Komise.

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství 
a programů. Při schvalování programu 
se může rozhodnout pozastavit všechny 
průběžné platby na program nebo jejich 
část, dokud nedojde k uspokojivému 
dokončení opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem 
pro pozastavení plateb ze strany Komise.
V případě členských států, které mají nebo 
jim hrozí vážné finanční potíže, se použije 
čl. 22 odst. 2a (žádost o zvláštní program 
řízený Komisí).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V případě členských států, které 
v souladu s odst. 1 písm. d) dostávají 
finanční podporu, může Komise na žádost 
dotyčného členského státu podle [čl. 55 
odst. 1 písm. a) finančního nařízení 
(centralizované finanční řízení)] 
prostřednictvím prováděcího aktu vytvořit 
zvláštní program, v jehož rámci mohou 
být pozastavené platby použity na cíle 
uvedené v odstavci 4 tohoto článku 
(maximalizace dopadu dostupných 
prostředků na růst 
a konkurenceschopnost).

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které splňují podmínky 
uvedené v odst. 1 písm. a), b) nebo c), 
mohou v rámci stabilizace své 
hospodářské situace a zamezení ničivým 
ztrátám prostředků Komisi požádat, aby 
prostřednictvím prováděcího aktu zahájila 
zvláštní program podle [čl. 55 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení 
(centralizované finanční řízení)], který 
zajistí, že pozastavené, příp. navrácené 
platby určené pro dotyčný členský stát 
budou co nejdříve použity ke splnění cílů 
uvedených v čl. 21 odst. 4 tohoto nařízení 
(maximalizace dopadu dostupných 
prostředků na růst 
a konkurenceschopnost).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá priorita stanoví ukazatele 
pro hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Každá priorita stanoví měřitelné 
kvalitativní a kvantitativní ukazatele 
pro hodnocení pokroku při dosahování cílů 
programu jako základ pro monitorování, 
hodnocení a přezkum výkonnosti. Patří 
mezi ně:

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla týkající se fondů stanoví 
pro každý fond SSR společné ukazatele 
a mohou též stanovit specifické ukazatele 

Zvláštní pravidla týkající se fondů stanoví 
pro každý fond SSR společné měřitelné 
kvalitativní a kvantitativní ukazatele 
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pro jednotlivé fondy. a mohou též stanovit specifické ukazatele 
pro jednotlivé fondy.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nacházející se v obtížné 
finanční situaci, které splňují podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1, mohou (případně 
i s podporou Komise) v zájmu 
maximalizace růstu 
a konkurenceschopnosti investovat příjmy 
z úroků nebo další zisky zejména 
do projektů hospodářské infrastruktury.

Odůvodnění

Nástroj pro sdílení rizik prokázal, že je nutné podporovat především projekty infrastruktury 
v členských státech s finančními potížemi, neboť ve zvýšené míře přispívají k trvalé 
konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) projekty infrastruktury.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nacházející se v obtížné 
finanční situaci, které splňují podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1, mohou prostředky 
uvedené v odstavcích 1 a 2 investovat 
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(případně i s podporou Komise) v zájmu 
maximalizace růstu 
a konkurenceschopnosti zejména 
do projektů hospodářské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající 
na podporu z fondů SSR poskytovanou 
na finanční nástroje využívaly v souladu 
s cíli programu po dobu nejméně 10 let 
po jeho uzavření.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se kapitálové zdroje 
a výnosy a další příjmy připadající 
na podporu z fondů SSR poskytovanou 
na finanční nástroje využívaly v souladu 
s cíli programu po dobu nejméně 10 let 
po jeho uzavření. Po 10 letech od uzavření 
programu se zbývající částka převede 
do souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nacházející se v obtížné 
finanční situaci, které splňují podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1, mohou prostředky 
uvedené v čl. 38 odst. 1 a 2 investovat 
(případně i s podporou Komise) v zájmu 
maximalizace růstu 
a konkurenceschopnosti zejména 
do projektů hospodářské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3 – písm. m a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) přiměřenost opatření plánovaných 
nebo přijatých s cílem zapojit partnery 
uvedené v článku 5 do přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
smlouvy o partnerství a programů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postupy pro zajištění správnosti 
a řádnosti vykazovaných výdajů;

c) postupy pro zajištění správnosti 
a řádnosti vykazovaných výdajů 
a dodržování zásady řádného finančního 
řízení;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud:

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu 
finančního nařízení může na dobu nejvýše 
devíti měsíců přerušit platební lhůtu 
týkající se žádosti o průběžnou platbu, 
pokud je splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek:

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasnější formulace textu.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí finanční opravy 
prostřednictvím úplného nebo částečného 
zrušení příspěvku Unie na daný program 
a získání částky zpět od členského státu 
s cílem vyloučit z financování Unie výdaje, 
které jsou v rozporu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a předpisy Unie, a to i pokud jde 
o nedostatky v systémech řízení a kontroly 
členských států, které odhalila Komise 
nebo Evropský účetní dvůr.

1. Komise provádí finanční opravy 
prostřednictvím úplného nebo částečného 
zrušení příspěvku Unie na daný program 
a získání částky zpět od členského státu 
s cílem vyloučit z financování Unie výdaje, 
které jsou v rozporu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a předpisy Unie, a to i pokud jde 
o nedostatky v systémech řízení a kontroly 
členských států, které odhalila Komise 
nebo Evropský účetní dvůr nebo jež zjistil 
členský stát, který však v jejich případě 
neprovedl náležitou nápravu. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byly členské státy motivovány k přiměřené nápravě 
případů porušování práva.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při rozhodování o výši finanční opravy 
podle odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie 
a finanční důsledky takového porušení 
pro rozpočet Unie. 

3. Při rozhodování o výši finanční opravy 
podle odstavce 1 zohlední Komise povahu 
a závažnost porušení vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie, a to 
i pokud jde o nedostatky v systémech 
členských států týkajících se řízení 
a kontroly, a finanční důsledky takového 
porušení pro rozpočet Unie.

Odůvodnění

Přizpůsobení odstavci 1 tohoto článku.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Splňuje-li členský stát nacházející se 
v obtížné finanční situaci podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1, vytvoří Komise 
na žádost dotyčného státu prostřednictvím 
prováděcího aktu zvláštní program 
podléhající centralizovanému finančnímu 
řízení podle [čl. 55 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení] s cílem sloučit 
pozastavené nebo navrácené prostředky, 
příp. obojí s příjmy z úroků nebo 
s nevyužitými prostředky dotyčného 
členského státu a využívat je k maximální 
podpoře růstu a dosahování 
hospodářských výsledků, zejména v rámci 
projektů hospodářské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě členských států 
s finančními potížemi, které spadají 
pod čl. 22 odst. 1, jsou zrušené prostředky 
v rámci programu řízeného Komisí podle 
[čl. 55 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení) a vytvořeného prováděcím 
aktem investovány tak, aby byl 
maximálním způsobem podpořen růst 
a hospodářský rozvoj, zejména 
do projektů infrastruktury prospěšné 
z hlediska hospodářství, aby se zabránilo 
dalšímu zhoršování hospodářské situace 
v regionech.

Pozměňovací návrh 36
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostředky pro cíl Investice pro růst 
a zaměstnanost se rozdělují mezi tyto tři
kategorie regionů úrovně NUTS 2:

2. Prostředky pro cíl Investice pro růst 
a zaměstnanost se rozdělují mezi tyto dvě
kategorie regionů úrovně NUTS 2:

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přechodové regiony, jejichž HDP 
na obyvatele se pohybuje mezi 75 % 
a 90 % průměru HDP v EU-27;

vypouští se

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto tři kategorie regionů jsou určeny 
na základě poměru jejich HDP 
na obyvatele, měřeného paritou kupní síly 
a vypočteného na základě údajů Unie 
za období let 2006 až 2008, ve vztahu 
k HDP v EU-27 za stejné referenční 
období.

Tyto dvě kategorie regionů jsou určeny 
na základě poměru jejich HDP 
na obyvatele, měřeného paritou kupní síly 
a vypočteného na základě údajů Unie 
za období let 2006 až 2008, ve vztahu 
k HDP v EU-27 za stejné referenční 
období.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ihned po vstupu tohoto nařízení 
v platnost přijme Komise prováděcím 
aktem rozhodnutí, které stanoví seznam 

4. Ihned po vstupu tohoto nařízení 
v platnost přijme Komise prováděcím 
aktem rozhodnutí, které stanoví seznam 
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regionů, jež splňují kritéria tří kategorií 
regionů uvedená v odstavci 2, a členských 
států, jež splňují kritéria odstavce 3. Tento 
seznam platí od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

regionů, jež splňují kritéria dvou kategorií 
regionů uvedená v odstavci 2, a členských 
států, jež splňují kritéria odstavce 3. Tento 
seznam platí od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 50,13 % (tzn. celkem 
162 589 839 384 EUR) pro méně rozvinuté 
regiony;

a) 62,14 % pro méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 12,01 % (tzn. celkem 
38 951 564 661 EUR) pro přechodové 
regiony;

vypouští se

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 16,39 % (tzn. celkem 
53 142 922 017 EUR) pro rozvinutější 
regiony;

c) 16,39 % pro rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d



AD\903303CS.doc 23/32 PE480.661v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 21,19 % (tzn. celkem 
68 710 486 782 EUR) pro členské státy 
podporované Fondem soudržnosti;

d) 21,19 % pro členské státy podporované 
Fondem soudržnosti;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) 0,29 % (tzn. celkem 925 680 000 EUR) 
jako dodatečné finanční prostředky 
pro nejvzdálenější regiony uvedené 
v článku 349 Smlouvy a regiony úrovně 
NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

e) 0,29 % jako dodatečné finanční 
prostředky pro nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy a regiony 
úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená 
v článku 2 protokolu č. 6 ke Smlouvě 
o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů a přechodových regionů;

a) počet způsobilých obyvatel, regionální 
prosperita, prosperita státu a míra 
nezaměstnanosti u méně rozvinutých 
regionů;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony, 40 % 
prostředků pro přechodové regiony a 52 %
prostředků pro rozvinutější regiony 

3. Nejméně 15 % prostředků strukturálních 
fondů pro méně rozvinuté regiony a 25 %
prostředků pro rozvinutější regiony 
v každém členském státu se přidělí ESF. 
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v každém členském státu se přidělí ESF. 
Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny 
pro znevýhodněné osoby] považuje 
za součást podílu strukturálních fondů 
přiděleného Evropskému sociálnímu 
fondu.

Pro účely tohoto ustanovení se podpora 
členskému státu z [nástroje Potraviny 
pro znevýhodněné osoby] považuje 
za součást podílu strukturálních fondů 
přiděleného Evropskému sociálnímu 
fondu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 3,48 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici 
na rozpočtové závazky z fondů na období 
let 2014 až 2020 (tzn. celkem 
11 700 000 004 EUR).

8. Prostředky určené na cíl Evropská 
územní spolupráce činí 7 % z celkových 
finančních zdrojů, které jsou k dispozici 
na rozpočtové závazky z fondů na období 
let 2014 až 2020.

Odůvodnění

Viz bod 37 usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise 
o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI)).

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů, přechodových 
regionů a rozvinutějších regionů nelze 
mezi těmito kategoriemi regionů převádět.

1. Celkové prostředky přidělené každému 
členskému státu na podporu méně 
rozvinutých regionů a rozvinutějších 
regionů nelze mezi těmito kategoriemi 
regionů převádět.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zda je úroveň veřejných nebo 
rovnocenných strukturálních výdajů 
rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost na dané období 
zachována, se ověřuje pouze v těch 
členských státech, ve kterých na méně 
rozvinuté a přechodové regiony připadá 
alespoň 15 % z celkového počtu obyvatel.

vypouští se

Odůvodnění

Splnění podmínky adicionality by mělo být ověřováno ve všech členských státech. 
Viz odstavce 1 a 2 usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července (2011/2035(INI)), 
v nichž se uvádí, že „dále uznává, že evropské financování je přínosné v případech, kdy 
projekty podporované na vnitrostátní, regionální a místní úrovni přispívají k dosažení 
celoevropských cílů z hlediska evropské integrace, hospodářského růstu, výzkumných 
výsledků [...], přičemž by jich nebylo možné dosáhnout bez evropského stimulu;“

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 90 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové náklady přesahují 
50 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou 
pro velké projekty zvažovány.

Evropský fond pro regionální rozvoj 
a Fond soudržnosti mohou jako součást 
operačního programu nebo operačních 
programů podporovat operaci skládající se 
z řady prací, činností nebo služeb, které 
jsou samy o sobě určeny ke splnění 
nedělitelného úkolu přesné hospodářské 
nebo technické povahy s jasně určenými 
cíli, jejíž celkové náklady přesahují 
10 000 000 EUR (dále jen „velký 
projekt“). Finanční nástroje nebudou 
pro velké projekty zvažovány.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při posuzování velkých projektů 
Komise zhodnotí, zda finanční příspěvek 
z fondů nezpůsobí významný úbytek 
pracovních míst v existujících podnicích 
v Unii, aby bylo zajištěno, že toto 
financování nepodporuje přemisťování 
společností v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Auditní orgán zajišťuje, aby se prováděly 
audity systémů řízení a kontroly za použití
vhodného vzorku operací a roční účetní 
závěrky.

Auditní orgán zajišťuje, aby se prováděly 
audity řádného fungování systému řízení 
a kontroly operačních programů 
a vhodného vzorku operací na základě 
výdajů vykázaných Komisi. Vhodnými 
metodami výběru vzorku jsou všechny 
statistické metody. Nelze-li z důvodu 
omezeného počtu operací tyto statistické 
metody použít, je možné použít jinou než 
statistickou formální metodu, což zajistí 
reprezentativní vzorek vykázaných výdajů 
a umožní, aby auditní orgán dospěl 
k platným závěrům o účinném fungování 
systému.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení podmínek, 
jež musí tyto audity splňovat.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví různé možnosti 
vhodných statistických a jiných než 
statistických metod výběru vzorků.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování, zda si má tyto dokumenty 
vyžádat, vezme Komise v úvahu, zda jsou 
systémy řízení a kontroly operačního 
programu podobné těm, které existovaly 
během předchozího programového období, 
zda řídící orgán provádí rovněž funkce 
certifikačního orgánu, jakož i k veškerým 
důkazům o jejich účinném fungování.

Při rozhodování, zda si má tyto dokumenty 
vyžádat, Komise uplatní přístup založený 
na posouzení rizik, přičemž vezme 
v úvahu, zda jsou systémy řízení a kontroly 
operačního programu podobné těm, které 
existovaly během předchozího 
programového období, zda řídící orgán 
provádí rovněž funkce certifikačního 
orgánu, a přihlédne k veškerým důkazům 
o jejich účinném fungování.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověřené schvalující osoby ve svých 
výročních zprávách o činnosti objasní, 
jakým způsobem Komise vykonávala svou 
úlohu dohledu z hlediska akreditace.

Odůvodnění

Tento návrh se týká doporučení Evropského účetního dvora uvedeného v odstavcích 25 a 26 
jeho stanoviska 7/2011.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Splňuje-li členský stát nacházející se 
v obtížné finanční situaci podmínky 
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uvedené v čl. 22 odst. 1, vytvoří Komise 
na žádost dotyčného státu prostřednictvím 
prováděcího aktu zvláštní program 
podléhající centralizovanému finančnímu 
řízení podle [čl. 55 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení] s cílem sloučit 
pozastavené, příp. navrácené prostředky 
a příjmy z úroků nebo nevyužité 
prostředky dotyčného členského státu 
a použít je k maximální podpoře růstu, 
zejména v rámci projektů infrastruktury 
prospěšné z hlediska hospodářství.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 131 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zahájí-li Komise řízení v souladu 
s článkem 137, může provést pouze 
finanční opravu týkající se výdajů 
v účetním období, za něž byla nebo měla 
být předložena roční účetní závěrka. 
U výdajů považovaných podle odstavců 1 
a 2 tohoto článku za uzavřené, u nichž 
uplynula lhůta tří let uvedená v čl. 132 
odst. 1, se finanční opravy neprovádějí, 
kromě případů nesrovnalostí zjištěných 
na základě nedodržování článku 61 
a případů uvedených v čl. 136 odst. 4 a 5.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může všechny průběžné platby 
nebo jejich část na úrovni prioritních os 
nebo operačních programů pozastavit, 
jestliže: 

1. Komise může všechny průběžné platby 
nebo jejich část na úrovni prioritních os 
nebo operačních programů pozastavit, 
jestliže je splněna alespoň jedna 
z následujících podmínek: 
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasnější formulace textu.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příspěvek z fondů zrušený podle 
odstavce 2 může členský stát znovu použít 
v rámci daného operačního programu 
s výhradou odstavce 4.

3. Pod podmínkou, že se předešlo 
nesrovnalostem, nesrovnalosti byly 
odhaleny a napraveny a jsou předmětem 
náležité finanční opravy ze strany 
členského státu, může členský stát 
příspěvek z fondů zrušený podle 
odstavce 2 znovu použít v rámci daného 
operačního programu s výhradou 
odstavce 4.

Odůvodnění

Jde o ujasnění, že v případě, že nesrovnalosti odhalil a napravil samotný členský stát, by mu 
mělo být umožněno finanční prostředky opětovně použít.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 135. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Finanční opravy nemají vliv 
na požadavky dotyčného členského státu 
vymáhat příslušné částky v souladu 
s čl. 112 odst. 2. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje, že o získání částek zpět je třeba v každém případě 
usilovat.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede finanční opravy 
prostřednictvím prováděcích aktů zrušením 
celého příspěvku Unie na operační
program nebo jeho části podle článku 77, 
jestliže po provedení nezbytných šetření 
dojde k závěru, že

1. Komise provede finanční opravy 
prostřednictvím prováděcích aktů zrušením 
celého příspěvku Unie na operační 
program nebo jeho části podle článku 77, 
jestliže po provedení nezbytných šetření 
dojde k závěru, že je splněna alespoň 
jedna z těchto podmínek:

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasnější formulace textu.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré finanční opravy, jejichž 
výsledkem jsou čisté opravy, představují 
příjmy vázané k téže kapitole souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Splňuje-li členský stát nacházející se 
v obtížné finanční situaci podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1, vytvoří Komise 
na žádost dotyčného státu prostřednictvím 
prováděcího aktu zvláštní program 
podléhající centralizovanému finančnímu 
řízení podle [čl. 55 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení] s cílem sloučit 
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pozastavené nebo navrácené prostředky, 
příp. obojí s příjmy z úroků nebo 
s nevyužitými prostředky dotyčného 
členského státu a využívat je k maximální 
podpoře růstu, zejména v rámci projektů 
hospodářské infrastruktury.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 142. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropský účetní dvůr poskytne 
stanovisko k aktům v přenesené 
pravomoci uvedeným v čl. 20 odst. 4, 
čl. 54 odst. 1, článku 58, čl. 77 odst. 1, 
čl. 112 odst. 2, čl. 114 odst. 8, čl. 114 
odst. 9, čl. 114 odst. 10, čl. 116 odst. 1, 
čl. 116 odst. 6 a čl. 136 odst. 6, a to buď 
na žádost Evropského parlamentu nebo 
Rady.

Odůvodnění

Tento návrh Parlamentu a Radě umožní, aby si na základě odborné zprávy Účetního dvora 
vytvořily svůj vlastní názor.
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