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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 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 (EU) č. […] o finančních 
pravidlech vztahujících se na roční 
rozpočet Unie stanoví všeobecné zásady s 
ohledem na plnění ročního rozpočtu Unie. 
Je proto nezbytné zajistit, aby toto 
nařízení bylo konzistentní s ustanoveními 
o ESF.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnosti orgánů odpovědných za 
program, pokud jde o řízení, kontrolu 
a audit operace, jsou plněny orgány 
odpovědnými za program, v rámci nějž je 
operace podporována, nebo uzavřou 
smlouvu s orgány v členském státě, ve 
kterém se operace provádí, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odst. 2 
písm. a) a povinnosti související s řízením, 
kontrolou a auditem operace.

b) povinnosti orgánů odpovědných za 
program, pokud jde o řízení, kontrolu a 
audit operace, jsou plněny orgány 
odpovědnými za program, v rámci nějž je 
operace podporována, nebo uzavřou 
smlouvu s orgány v členském státě, ve 
kterém se operace provádí.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s COM(2011)0615.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě výdajů uvedených v čl. 59 odst. 3 
nařízení (EU) č. […] není nákup 
infrastruktury, pozemků a nemovitostí 
způsobilý pro příspěvek z ESF.

3. Kromě výdajů uvedených v čl. 59 odst. 3 
nařízení (EU) č. […] není nákup 
infrastruktury, pozemků a nemovitostí bez 
ohledu na jejich hodnotu způsobilý pro 
příspěvek z ESF.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s COM(2011)0615.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem finančního auditu je výlučně ověření 
toho, že byly splněny podmínky pro úhrady 
ze strany Komise na základě standardních 
stupnic jednotkových nákladů a paušálních 
částek.

Cílem jakéhokoli finančního auditu, který 
je považován za nezbytný, je ověření toho, 
že byly splněny podmínky pro úhrady ze 
strany Komise na základě standardních 
stupnic jednotkových nákladů a paušálních 
částek.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se použijí tyto formy financování, 
mohou členské státy uplatnit své vlastní 
účetní postupy na podporu operací. Pro 
účely tohoto nařízení a nařízení (EU) č. 
[…] nepodléhají tyto účetní postupy a 
výsledné částky auditu ze strany auditního 
orgánu ani Komise.

Pokud se použijí tyto formy financování, 
mohou členské státy uplatnit své vlastní 
účetní postupy na podporu operací.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 16 pro vymezení zvláštních 
pravidel a podmínek pro žádosti členských 
států o záruky na úrovni politik, včetně 
maximálních částek, které zejména zajistí, 
že jejich použití nepovede k nadměrnému 
zadlužování veřejných subjektů.

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 16 pro vymezení zvláštních 
pravidel a podmínek pro žádosti členských 
států o záruky na úrovni politik, včetně 
maximálních částek, které zejména zajistí, 
že jejich použití nepovede k nadměrnému 
zadlužování veřejných subjektů. Tyto akty 
v přenesené pravomoci odpovídají 
zásadám stanoveným v nařízení (EU) 
č. [...] o finančních pravidlech pro roční 
rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele týkající se správy 
prostředků z ESF v členských státech:
– počet zaměstnanců pověřených správou, 
poskytováním a kontrolou prostředků z 
ESF v jednotlivých členských státech.
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
příslušných úrovní NUTS.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje o účastnících, kteří se účastní Údaje o účastnících, kteří se účastní 
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operace podporované z ESF, musí být 
poskytnuty ve výročních zprávách o 
provádění, jak je uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 
2 a čl. 101 odst. 1 nařízení (EU) č. […]. 
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
pohlaví.

operace podporované z ESF, musí být 
poskytnuty ve výročních zprávách o 
provádění, jak je uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 
2 a čl. 101 odst. 1 nařízení (EU) č. […]. 
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
pohlaví a podle úrovně NUTS.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […].

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […]. Údaje musí být 
rozlišeny podle úrovně NUTS.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […]. Všechny údaje 
musí být rozlišeny podle pohlaví.

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […]. Všechny údaje 
musí být rozlišeny podle pohlaví a podle 
úrovně NUTS.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
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uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 
[…]. Musí být shromažďovány na základě 
reprezentativního vzorku účastníků v rámci 
každé prioritní osy. Interní platnost vzorku 
by měla být zajištěna tak, aby údaje mohly 
být generalizovány na úrovni prioritní osy. 
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
pohlaví.

uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 
[…]. Musí být shromažďovány na základě 
reprezentativního vzorku účastníků v rámci 
každé prioritní osy. Interní platnost vzorku 
by měla být zajištěna tak, aby údaje mohly 
být generalizovány na úrovni prioritní osy. 
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
pohlaví a podle úrovně NUTS.
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