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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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Počet osob, jež trpí materiální či 
dokonce vážnou materiální deprivací, 
v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou 
často natolik vyloučeny, že nemohou 
využívat aktivačních opatření podle 
nařízení (EU) č. […nařízení o společných 
ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. 
[…ESF].

(2) Počet osob, jež trpí materiální či 
dokonce vážnou materiální deprivací, 
v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou 
často natolik vyloučeny, že nemohou 
využívat aktivačních opatření podle 
nařízení (EU) č. […nařízení o společných 
ustanoveních] a zejména nařízení (EU) 
č. […ESF]. Kritéria pro určení takových 
osob by měla odpovídat měnícím se 
hospodářským a sociálním podmínkám.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci 
sdíleného řízení by měly být stanoveny 
podmínky umožňující Komisi vykonávat 
své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu 
Unie a rovněž by měly být vyjasněny 
oblasti odpovědnosti v rámci spolupráce 
členských států. Tyto podmínky by měly 
Komisi umožnit, aby získala ujištění, že 
členské státy využívají fondu zákonným a 
řádným způsobem a v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení ve smyslu 
nařízení Rady č. […], kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen

(5) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci 
sdíleného řízení by měly být stanoveny 
podmínky umožňující Komisi vykonávat 
své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu 
Unie a rovněž by měly být vyjasněny 
oblasti odpovědnosti v rámci spolupráce 
členských států. Tyto podmínky by měly 
Komisi umožnit, aby získala ujištění, že 
členské státy využívají fondu zákonným a 
řádným způsobem a v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1



PE505.992v02-00 4/15 AD\933782CS.doc

CS

„finanční nařízení“). („finanční nařízení“). Při výkonu svých 
povinností souvisejících s plněním 
rozpočtu by měla Komise ve zvýšené míře 
využívat a prosazovat audity výkonnosti.
____________
1L 298, 26.10.2012, s. 1

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že 
budou podporované operace v souladu 
s platnými právními předpisy Unie a 
členských států, zejména s ohledem na 
bezpečnost potravin distribuovaných 
nejchudším osobám.

(6) Tato ustanovení by měla být v souladu 
s ustanoveními finančního nařízení a
rovněž zajišťují, že budou podporované 
operace v souladu s dalšími platnými 
právními předpisy Unie a členských států, 
zejména s ohledem na bezpečnost potravin 
distribuovaných nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by měla existovat časově omezená 
opatření umožňující, aby pověřený 
schvalující úředník přerušil platby v 
případě, že existují důkazy o možných 
významných nedostatcích ve fungování 
systému řízení a kontroly, důkazy o 
pochybení souvisejícím s žádostí o platbu 
nebo nedodržení povinnosti předložit 
dokumenty pro účely kontroly a schválení 
účetní závěrky.

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by měla existovat časově omezená 
opatření umožňující, aby pověřený 
schvalující úředník přerušil platby 
v případě, že existují důkazy o možných 
významných nedostatcích ve fungování 
systému řízení a kontroly, důkazy 
o pochybení souvisejícím s žádostí o platbu 
nebo nedodržení povinnosti předložit 
dokumenty pro účely kontroly a schválení 
účetní závěrky, nebo v případě značného 
zpoždění v provádění projektů a budou-li 
zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že 
cíle stanovené pro projekty nebudou 
splněny.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, 
neboť přispívá k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob 
ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 
milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, 
jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby 
v Unii, tím, že poskytuje nejchudším 
osobám pomoc nefinanční povahy. Tento 
cíl bude měřen počtem osob, které obdrží 
z fondu podporu.

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, 
neboť přispívá k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob 
ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 
milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, 
jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby 
v Unii, tím, že poskytuje nejchudším 
osobám pomoc nefinanční povahy. Tento 
cíl bude měřen počtem osob, které obdrží 
z fondu podporu. Fond dbá na to, aby 
žádná osoba, která se nachází na území 
Unie, netrpěla hladem.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
nejchudším osobám potraviny a základní 
spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí 
bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež 
prostřednictvím partnerských organizací 
vybraných členskými státy distribuují 
nejchudším osobám potraviny a základní 
spotřební zboží pro potřebu nejchudších 
osob, zejména lidí bez domova nebo dětí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Část rozpočtu Unie přidělená fondu je 
plněna v rámci sdíleného řízení, na němž 
se podílejí členské státy a Komise, v 
souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) finančního 

1. Část rozpočtu Unie přidělená fondu je 
plněna v rámci sdíleného řízení, na němž 
se podílejí členské státy a Komise, 
v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. b)
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nařízení, s výjimkou technické pomoci z 
podnětu Komise, která se provádí v rámci 
přímého řízení v souladu s čl. 53 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení.

finančního nařízení, s výjimkou technické 
pomoci z podnětu Komise, která se provádí 
v rámci přímého řízení v souladu s čl. 58
odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) Komise, členské státy a příjemci 
uplatňují zásadu řádného finančního řízení 
v souladu s článkem 26 finančního 
nařízení.

7. Komise, členské státy a příjemci 
uplatňují zásadu řádného finančního řízení 
v souladu s článkem 30 finančního 
nařízení.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát pošle Komisi do tří
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 
prvky:

1. Každý členský stát pošle Komisi do čtyř
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
operační program na období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 
prvky:

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis mechanismu, kterým se stanoví 
kritéria způsobilosti nejchudších osob 
případně rozdělená podle typu dotčené 
materiální deprivace;

c) popis mechanismu, kterým se stanoví 
kritéria způsobilosti nejchudších osob 
případně rozdělená podle typu dotčené 
materiální deprivace; popis zohlední osoby 
nově postižené materiální deprivací se 
záporným příjmem a vlastníky 
nemovitostí, jejichž hypoteční dluhy 
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převyšují hodnotu nemovitosti;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li případné připomínky Komise 
uspokojivě zohledněny, Komise formou 
prováděcích aktů změnu operačního 
programu schválí nejpozději pět měsíců 
poté, co ji členský stát formálně předložil.

3. Jsou-li případné připomínky Komise 
uspokojivě zohledněny, Komise formou 
prováděcích aktů změnu operačního 
programu schválí nejpozději tří měsíců 
poté, co ji členský stát formálně předložil.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise kromě toho alespoň jednou za rok 
konzultuje organizace, jež zastupují 
partnerské organizace na úrovni Unie 
ohledně provádění podpory z fondu.

Komise kromě toho alespoň jednou za rok 
konzultuje organizace, jež zastupují 
partnerské organizace na úrovni Unie 
ohledně provádění podpory z fondu. 
Výsledek těchto konzultací bude sdělen 
formou zprávy předložené Evropskému 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu 
osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 
milionů, s ohledem na vybraný typ 
materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a s 
přihlédnutím k okolnostem, pokud jde o 
chudobu, sociální vyloučení a materiální 

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu 
osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 
milionů, s ohledem na vybraný typ 
materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a 
s přihlédnutím k okolnostem, pokud jde 
o chudobu, sociální vyloučení a materiální 
deprivaci v konkrétním členském státě, a 
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deprivaci v konkrétním členském státě; dále osob se zápornými příjmy či 
majetkem, nejchudších osob a osob 
nejvíce ohrožených chudobou;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, jenž 
poskytne Komise. Komise vzor schválí 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 60 
odst. 2.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 
2021 strukturovaný průzkum u koncových 
uživatelů v souladu se vzorem, jenž 
poskytne Komise. Komise vzor schválí 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 60 
odst. 2. Tento vzor respektuje zásadu 
zjednodušení v oblasti administrativy a 
zároveň je v souladu s cíli hodnocení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a 
v úzké spolupráci s členskými státy za 
pomoci externích odborníků následné 
hodnocení, které zhodnotí účinnost a 
udržitelnost dosažených výsledků, a měří 
přínos fondu. Následné hodnocení se 
dokončí do 31. prosince 2023.

Komise provádí z vlastní iniciativy a 
v úzké spolupráci s členskými státy za 
pomoci externích odborníků následné 
hodnocení, které zhodnotí účinnost a 
udržitelnost dosažených výsledků, a měří 
přínos fondu, pokud jde o nově nejchudší 
osoby se zápornými příjmy a vlastníky 
domů se záporným vlastním kapitálem. 
Následné hodnocení se dokončí do 
31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Během provádění operace jsou příjemci 
podpory a partnerské organizace povinni 
informovat veřejnost o podpoře získané 
z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát 
s informacemi o operaci (minimální 
velikost A3), včetně informací o finanční 
podpoře od Unie, na místě snadno 
viditelném pro veřejnost na každém místě, 
kde se poskytují potraviny, zboží a 
doprovodná opatření, kromě případů, kdy 
to okolnosti distribuce neumožňují.

3. Během provádění operace jsou příjemci 
podpory a partnerské organizace povinni 
informovat veřejnost o podpoře získané 
z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát 
s informacemi o operaci (minimální 
velikost A3), včetně informací o finanční 
podpoře od Unie, na místě snadno 
přístupném a viditelném pro veřejnost na 
každém místě, kde se poskytují potraviny, 
zboží a doprovodná opatření, kromě 
případů, kdy to okolnosti distribuce 
neumožňují. Příjemci podpory a 
partnerské organizace zajistí přístup 
k těmto informacím pro starší osoby 
a osoby se zdravotním postižením. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Potraviny a zboží pro osoby bez domova 
nebo děti mohou nakupovat samy 
partnerské organizace.

3. Potraviny a zboží pro nejchudší osoby, 
zejména osoby bez domova nebo děti, 
mohou nakupovat samy partnerské 
organizace.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro potřebu nejchudších 
osob, zejména osob bez domova a dětí;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro osobní potřebu osob 
bez domova a dětí veřejný subjekt a 
poskytuje je partnerským organizacím, 
výdaje za dopravu potravin nebo zboží do 
skladu partnerské organizace v paušální 
výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního 
spotřebního zboží pro potřebu nejchudších 
osob, zejména osob bez domova a dětí 
veřejný subjekt a poskytuje je partnerským 
organizacím, výdaje za dopravu potravin 
nebo zboží do skladu partnerské organizace 
v paušální výši 1 % výdajů zmíněných 
v písmeni a);

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty 
jsou přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

4. Všechny úřední výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí se provádějí za 
použití systému pro elektronickou výměnu 
dat zřízeného v souladu s podmínkami 
stanovenými Komisí prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 59.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán 
veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt 
funkčně nezávislý na řídícím orgánu a 
certifikačním orgánu jakožto auditní orgán.

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán 
veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt 
funkčně nezávislý na řídícím orgánu a 
certifikačním orgánu jakožto auditní orgán. 
Auditním orgánem může být určen 
vnitrostátní kontrolní orgán nebo 
vnitrostátní účetní dvůr.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) vypracovává prohlášení řídícího 
subjektu a shrnutí výsledků za daný rok 
podle čl. 56 odst. 5 písm. a) a b)
finančního nařízení.

e) vypracovává prohlášení řídícího 
subjektu a shrnutí výsledků za daný rok 
podle čl. 59 odst. 5 písm. a) a b)
finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. vypracovává roční účetní závěrky 
zmíněné v čl. 56 odst. 5 písm. a)
finančního nařízení;

2. vypracovává roční účetní závěrky 
zmíněné v čl. 59 odst. 5 písm. a) 
finančního nařízení;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od schválení operačního 
programu vypracuje auditní orgán auditní 
strategii pro provádění auditů. Auditní 
strategie stanoví metodiku auditu, způsob 
výběru vzorků pro audity operací a 
plánování auditů v souvislosti s aktuálním 
účetním rokem a dvěma následujícími 
účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 
včetně se auditní strategie každoročně 
aktualizuje. Na žádost předkládá auditní 
orgán auditní strategii Komisi.

4. Do šesti měsíců od schválení operačního 
programu vypracuje auditní orgán auditní 
strategii pro provádění auditů. Auditní 
strategie stanoví metodiku auditu, způsob 
výběru vzorků pro audity operací a 
plánování auditů v souvislosti s aktuálním 
účetním rokem a dvěma následujícími 
účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 
včetně se auditní strategie každoročně 
aktualizuje. Auditní orgán předkládá 
auditní strategii Komisi. Komise je 
oprávněna požadovat, aby auditní orgán 
provedl ve své auditní strategii změny, 
které jsou podle jejího názoru nezbytné 
pro zajištění toho, aby byly audity 
prováděny náležitým způsobem a 
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v souladu s mezinárodně přijatými 
auditními standardy. Tímto krokem 
Komise zajistí, aby byl audit výkonnosti 
vzat v patřičné míře v úvahu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) výrok auditora v souladu s čl. 56 odst. 5
finančního nařízení;

a) výrok auditora v souladu s čl. 59 odst. 5
finančního nařízení;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prostřednictvím prováděcích aktů 
Komise přijme vzory pro auditní strategii, 
výrok auditora a výroční kontrolní zprávu, 
jakož i metodiku pro způsob výběru vzorků 
podle odstavce 4. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

6. Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci Komise přijme vzory pro 
auditní strategii, výrok auditora a výroční 
kontrolní zprávu, jakož i metodiku pro 
způsob výběru vzorků podle odstavce 4. 
Tyto akty v přenesené pravomoci jsou 
přijímány v souladu s postupem uvedeným 
v článku 59.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může požádat členský stát, aby 
přijal opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
s tímto nařízením.

3. Komise požádá členské státy, aby 
přijaly opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
s tímto nařízením.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtové závazky Unie týkající se 
jednotlivých operačních programů jsou 
přijímány v ročních splátkách v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. 
Rozhodnutí Komise o přijetí operačního 
programu představuje rozhodnutí o 
financování ve smyslu čl. 81 odst. 2
finančního nařízení, a jakmile je oznámeno 
dotčenému členskému státu, je právním 
závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Rozpočtové závazky Unie týkající se 
jednotlivých operačních programů jsou 
přijímány v ročních splátkách v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. 
Rozhodnutí Komise o přijetí operačního 
programu představuje rozhodnutí 
o financování ve smyslu čl. 84 odst. 2 
finančního nařízení, a jakmile je oznámeno
dotčenému členskému státu, je právním 
závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vždy do 15. února roku následujícího po 
skončení účetního období za každý rok 
v období 2015 až 2022 včetně předávají 
určené orgány Komisi následující 
dokumenty a informace v souladu 
s článkem 56 finančního nařízení:

1. Vždy do 15. února roku následujícího po 
skončení účetního období za každý rok 
v období 2015 až 2022 včetně předávají 
určené orgány Komisi následující 
dokumenty a informace v souladu 
s článkem 59 finančního nařízení:

dd) ověřenou roční účetní závěrku 
příslušných subjektů určených podle 
článku 32, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5
finančního nařízení;

a) ověřenou roční účetní závěrku 
příslušných subjektů určených podle 
článku 32, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 5
finančního nařízení;

ee) prohlášení řídícího subjektu, jak je 
zmíněno v čl. 56 odst. 5 finančního 
nařízení;

b) prohlášení řídícího subjektu, jak je 
zmíněno v čl. 59 odst. 5 finančního 
nařízení;

ff) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu 
a provedených kontrol, včetně analýzy 
povahy a rozsahu chyb a nedostatků a 
rovněž přijatá či plánovaná nápravná 
opatření;

c) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu 
a provedených kontrol, včetně analýzy 
povahy a rozsahu chyb a nedostatků a 
rovněž přijatá či plánovaná nápravná 
opatření;

gg) výrok auditora, který vyhotovil určený 
nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn 

d) výrok auditora, který vyhotovil určený 
nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn 
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v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení, a ke 
kterému je přiložena kontrolní zpráva 
obsahující závěry provedených auditů za 
účetní období, kterého se výrok auditora 
týká.

v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení, a ke 
kterému je přiložena kontrolní zpráva 
obsahující závěry provedených auditů za 
účetní období, kterého se výrok auditora 
týká.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu tří let 
byly všechny doklady o operacích dány na 
požádání k dispozici Komisi a Evropskému 
účetnímu dvoru. Toto tříleté období začíná
31. prosince roku, ve kterém je vydáno 
rozhodnutí o schválení účetní závěrky 
Komisí v souladu s článkem 47, nebo 
nejpozději dnem zaplacení konečného 
zůstatku.

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu pěti let 
byly všechny doklady o operacích dány na 
požádání k dispozici Komisi a Evropskému 
účetnímu dvoru. Toto pětileté období 
začíná dnem zaplacení konečného zůstatku.

Toto tříleté období se přeruší buď v 
případě soudního nebo správního řízení 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
Komise.

Toto pětileté období se přeruší buď 
v případě soudního nebo správního řízení 
nebo na základě řádně odůvodněné žádosti 
Komise.
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