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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 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
„finanční nařízení“)1.

(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

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

_____________ ____________
Úř. věst. L …, …, s. …. 1Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
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Pozměňovací návrh 2

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 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) 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 a o osoby se záporným příjmem 
a majetkem v konkrétním členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a 
v úzké spolupráci s členskými státy za 

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 aktu 
v přenesené pravomoci podle článku 59. 

Or. en



PE505.992v01-00 6/9 PA\927264CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7

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 v 
souladu s mezinárodně přijatými 
auditními standardy. Tímto krokem 
Komise zajistí, aby byl audit výkonnosti 
vzat v patřičné míře v úvahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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 

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 
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s článkem 56 finančního nařízení: s článkem 59 finančního nařízení:
a) 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;

w) 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;

x) 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;

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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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