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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V této fázi postupu vyjednávání chce navrhovatel předložit některé pozměňovací návrhy, 
které se týkají těchto otázek:

- pozměňovací návrhy předložené k článku 7 se týkají dvou samostatných otázek. První 
pozměňovací návrh má za cíl dát zúčastněným členským státům možnost, aby byl 
jmenován jeden orgán, který bude vydávat stanovisko v otázkách rovnosti mužů a žen, 
což povede ke značnému zjednodušení při plnění tohoto požadavku. Druhý 
pozměňovací návrh se předkládá s cílem vyjasnit proces provedení změny v programu 
spolupráce, protože současná podoba návrhu Komise tuto otázku neřeší.

- S cílem zjednodušit nařízení o evropské územní spolupráci a sladit je s nařízením o 
společných ustanoveních (nařízení CPR) byl předložen pozměňovací návrh k článku 
20, který stanoví, že členské státy by měly mít možnost mít auditní orgán v rámci 
téhož subjektu jako řídící orgán za předpokladu, že budou funkčně nezávislé.

- Auditní orgány nemusí mít potřebná práva provádět audity v různých členských 
státech. Návrh Komise proto umožňuje vytvořit skupinu auditorů se zástupci z 
každého členského státu. Pozměňovací návrhy předložené k článku 23 vyjasňují, že 
všichni tito zástupci musí být nezávislí a musí mít potřebnou odbornost a profesní 
předpoklady. Dále by auditní orgán měl v auditní strategii vysvětlit opatření přijatá v 
tomto ohledu.

- Pozměňovací návrh předložený k článku 25 otevírá možnost používat jediný účet pro 
všechny toky hotovosti v souvislosti s jedním programem spolupráce. Tato možnost 
by zjednodušila správu programů a poskytla by jasné podklady pro audit.

I když v dané záležitosti nebyly v této fázi předloženy žádné pozměňovací návrhy, chce 
navrhovatel upozornit výbor na tři otázky, kterými patrně bude třeba se hlouběji zabývat –
záleží o všem na výsledcích debaty o nařízení CPR (COM(2011)0615):

(1) Nařízení CPR stanoví pravidla pro provádění přezkumu výkonnosti v roce 2017 a v 
roce 2019 s cílem posoudit, jak jsou dosahovány milníky stanovené v programech. 
Není zcela jasné, jak se má tento požadavek uplatňovat u nařízení o evropské územní 
spolupráci vzhledem k tomu, že zde je více zapojeno více aktérů.

(2) Nařízení CPR zavádí „smlouvy o partnerství“, které budou obsahovat ujednání 
zajišťující sladění operačních programů s cíli Unie pro období do roku 2020. Nařízení 
o evropské územní spolupráci se nezabývá specifickými problémy, které mohou pro 
smlouvy o partnerství vyplynout z přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a 
třetími zeměmi s velmi rozdílnou strukturou.

(3) Podle článku 41 nařízení CPR má být zřízen „monitorovací výbor“, jehož úkolem je 
monitorovat provádění programu. Takovýto monitorovací výbor bude třeba zřídit také 
pro programy evropské územní spolupráce. Návrh Komise se však nezabývá specifiky 
programů evropské územní spolupráce, a zejména otázkou hlasovacích práv – v 
členských státech a ve třetích zemích jsou totiž výchozí podmínky nastaveny různě.
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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) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. [...]/2011 o finančních 
pravidlech pro roční rozpočet Unie 
stanoví obecné zásady pro plnění ročního 
rozpočtu Unie1.  Je nezbytné zajistit 
konzistentnost mezi tímto nařízením a 
ustanoveními, kterými se řídí EFRR..
___________
1Úř. věst. L …

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za výkon všech funkcí uvedených 
v článku 116 nařízení (EU) č. […]/2012 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měl být zodpovědný jediný auditní orgán, 
aby byly zajištěny jednotné standardy 
v celé programové oblasti. Není-li to 
možné, měla by být programovému 
auditnímu orgánu schopna pomáhat 
skupina auditorů.

(31) Za výkon všech funkcí uvedených 
v článku 116 nařízení (EU) č. […]/2012 
nařízení o společných ustanoveních] by 
měl být zodpovědný jediný auditní orgán, 
aby byly zajištěny jednotné standardy 
v celé programové oblasti. Není-li to 
možné, měla by být programovému 
auditnímu orgánu schopna pomáhat 
skupina auditorů. Mělo by se vyžadovat 
používání mezinárodních účetních 
standardů, aby byla zajištěna odpovídající 
úroveň kvality s ohledem na prováděné 
audity.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předloží stanovisko 
vnitrostátních subjektů, jež se zabývají 
rovností žen a mužů, k opatřením 
stanoveným v bodech i) a iii) společně 
s návrhem programu spolupráce.

Členské státy předloží stanovisko 
vnitrostátních subjektů, jež se zabývají 
rovností žen a mužů, k opatřením 
stanoveným v bodech i) a iii) společně 
s návrhem programu spolupráce. Členské 
státy mohou jmenovat jeden vnitrostátní 
orgán pro rovnost mužů a žen, aby vydal 
takové stanovisko ke každému programu 
spolupráce jako k celku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl dát zúčastněným členským státům možnost, aby byl 
jmenován jeden orgán, který bude vydávat stanovisko v otázkách rovnosti mužů a žen, což 
povede ke značnému zjednodušení při plnění tohoto požadavku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce.

5. Zúčastněné členské státy a popřípadě 
třetí země nebo území před předložením 
programu spolupráce Komisi písemně 
potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento 
souhlas také obsahuje závazek všech 
zúčastněných členských států poskytnout 
spolufinancování potřebné k naplnění 
programu spolupráce. Tentýž postup, 
konkrétně dohoda všech zúčastněných 
členských států a třetích zemí nebo 
regionů, je také nutný v případě změny 
programu spolupráce v souladu s článkem 
26 nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh 5



PE480.662v02-00 6/10 AD\903305CS.doc

CS

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 15 % 
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Náklady na zaměstnance v rámci operace 
lze vypočítat paušálně až do výše 20 % 
jiných přímých nákladů, než jsou náklady 
na zaměstnance v rámci uvedené operace.

Odůvodnění

Procentní podíl navrhovaný Komisí se jeví jako nedostatečný vzhledem ke specifičnosti 
programů územní spolupráce, u nichž jsou náklady na zaměstnance obzvláště vysoké.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.  Členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, mohou 
jmenovat jediný řídící orgán pověřený 
úkoly certifikačního orgánu.

Odůvodnění

Je důležité neukládat povinnost, aby byl řídící orgán programu územní spolupráce rovněž 
odpovědný za úkoly certifikace u daného programu, nýbrž ponechat toto sloučení úkolů řízení 
a certifikace jako volitelnou možnost.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za předpokladu, že je dodržena zásada 
oddělení funkcí, mohou být řídící orgán a 
auditní orgán součástí jednoho orgánu 
nebo subjektu. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen s cílem zjednodušit nařízení o evropské územní 
spolupráci a sladit je s nařízením CPR, které stanoví, že členské státy by měly mít možnost mít 
auditní orgán v rámci téhož subjektu jako řídící orgán za předpokladu, že budou funkčně 
nezávislé. To umožňuje členským státům navázat na dovednosti získané v současném 
programovacím období. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedenými kontrolory jsou, je-li to možné,
tytéž orgány povinné provádět tato ověření 
u operačních programů v rámci cíle 
Investice do růstu a pracovních míst nebo 
v případě třetích zemí srovnatelná ověření 
v rámci nástrojů vnější politiky Unie.

Uvedenými kontrolory mohou být tytéž 
orgány povinné provádět tato ověření u 
operačních programů v rámci cíle Investice 
do růstu a pracovních míst nebo v případě 
třetích zemí srovnatelná ověření v rámci 
nástrojů vnější politiky Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Auditoři jsou funkčně nezávislí na 
kontrolorech, kteří provádějí ověření podle 
článku 22.

3. Auditní orgán zajistí, aby jakýkoli 
zástupce podle odst. 2 tohoto článku byl
funkčně nezávislý, zejména na 
kontrolorech, kteří provádějí ověření podle 
článku 22, a aby tento zástupce měl 
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potřebnou odbornost a profesní 
předpoklady k provádění auditů v souladu 
s mezinárodně přijímanými auditními 
standardy. 

Odůvodnění

Auditní orgán je důležitým prvkem pro to, aby mohla Komise plnit svou úlohu dohledu. 
Používání mezinárodně přijímaných auditních standardů zajistí dostatečnou úroveň kvality 
prováděných auditů. Dále tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že všichni tito zástupci musí 
být nezávislí a musí mít potřebnou odbornost a profesní předpoklady.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Auditní strategie stanovená v čl. 116 
odst. 4 nařízení (EU) č. […]/2012 [CPR] 
obsahuje vysvětlení k opatřením, která 
přijal auditní orgán s cílem splnit 
požadavky uvedené v odstavci 3.

Odůvodnění

Auditní orgány nemusí mít potřebná práva provádět audity v různých členských státech. 
Návrh Komise proto umožňuje vytvořit skupinu auditorů se zástupci z každého členského 
státu. Dále by auditní orgán měl v auditní strategii vysvětlit opatření přijatá v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zprávy auditního orgánu se předávají 
vnitrostátním kontrolním orgánům 
členských států, které se účastní 
programu územní spolupráce, a 
Evropskému účetnímu dvoru.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora z EFRR na programy 
spolupráce se vyplácí na jediný účet bez 
vnitrostátních podúčtů.

1. Podpora z EFRR na programy 
spolupráce se vyplácí na jediný účet bez 
vnitrostátních podúčtů. Tento účet může 
být používán pro veškeré výdaje a příjmy v 
souvislosti s daným programem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh otevírá možnost používat jediný účet pro všechny toky hotovosti v 
souvislosti s jedním programem spolupráce. Tato možnost by zjednodušila správu programů a 
poskytla by jasné podklady pro audit.
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