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Pozměňovací návrh 5
Kinga Göncz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Zdůrazňuje význam většího využívání 
součinnosti a doplňkovosti různých 
dostupných finančních nástrojů, včetně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského 
sociálního fondu, Evropského fondu pro 
integraci, akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
za účelem splnění komplexních cílů 
strategie Evropa 2020, jejímž úkolem je 
dosáhnout inteligentnějšího a 
ekologičtějšího hospodářského růstu s 
větší mírou sociálního začlenění a 
účinněji podporovat nejvíce znevýhodněné 
mikroregiony a nejzranitelnější skupiny, 
jež se potýkají se složitými vícerozměrnými 
znevýhodněními. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kinga Göncz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Má-li být řízení financování 
Společenství snadnější, investice 
v členských státech a regionech rychlejší a 
vliv financování Společenství na 
hospodářství vyšší, je třeba dále 
zjednodušit pravidla týkající se politiky 
soudržnosti.

(2) Má-li být řízení financování Unie
snadnější, investice v členských státech 
a regionech rychlejší a vliv financování 
Společenství na hospodářství vyšší, je také 
třeba dále zjednodušit pravidla týkající se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
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soudržnosti, a to na úrovni Unie i 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Má-li být řízení financování 
Společenství snadnější, investice 
v členských státech a regionech rychlejší a 
vliv financování Společenství na 
hospodářství vyšší, je třeba dále 
zjednodušit pravidla týkající se politiky 
soudržnosti.

(2) Má-li být řízení financování EU
snadnější, investice v členských státech 
a regionech rychlejší a vliv financování 
Společenství na hospodářství a vytváření 
udržitelných pracovních míst zajišťujících 
zapojení do společnosti výraznější, je třeba 
dále zjednodušit pravidla týkající se 
politiky soudržnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Mara Bizzotto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Má-li být řízení financování 
Společenství snadnější, investice 
v členských státech a regionech rychlejší a 
vliv financování Společenství na 
hospodářství vyšší, je třeba dále 
zjednodušit pravidla týkající se politiky 
soudržnosti.

(2) Má-li být řízení financování 
Společenství snadnější, investice na všech 
úrovních státní správy – od celostátní po 
místní –  rychlejší a vliv financování 
Společenství na hospodářství vyšší, a mají-
li jeho subjekty, zejména malé a střední 
podniky, hrát pozitivní roli v oblasti 
zaměstnanosti, je třeba dále zjednodušit 
pravidla týkající se politiky soudržnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 9
Pervenche Berès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě podat zprávu o 
dopadech tohoto nařízení na úroveň 
plateb a o tom, jakém rozsahu zohlední 
úroveň plateb ve svém návrhu rozpočtu a 
v přezkumu finančních perspektiv. Zpráva 
Komise by také měla posoudit dopady na 
zaměstnanost a sociální začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mara Bizzotto

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mají-li se operační programy lépe 
přizpůsobit současné finanční a 
hospodářské krizi, měly by členské státy 
namísto hodnocení předložit analýzu 
zdůvodňující revizi operačního programu.

(6) Mají-li se operační programy lépe 
přizpůsobit současné finanční a 
hospodářské krizi a jejím dopadům na 
podniky a na zaměstnanost, měly by 
členské státy namísto hodnocení předložit 
analýzu zdůvodňující revizi operačního 
programu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 11
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Právě v době krize, kdy tlak na trh 
práce a nebezpečí propouštění rostou, je 
nezbytné mít možnost flexibilně reagovat 
a cíleně podpořit zvlášť postižené členské 
státy nebo jednotlivé regiony. Proto je 
důležité vytvořit pravidla, která 
Evropskému sociálnímu fondu i 
v budoucnu umožní rychle reagovat a 
zabránit průtahům při provádění 
programů a negativním dopadům na 
udržení a vytváření udržitelných 
pracovních míst zajišťujících zapojení do 
společnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Gesine Meissner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je nezbytné provést operační 
programy přesně a co nejlépe využít 
finanční prostředky Unie s cílem reagovat 
na potřebu přijmout aktivní opatření na 
trhu práce, jako je odborná příprava 
nezaměstnaných, předvídání a zvládání 
restrukturalizačních opatření, zvyšování 
dovedností zaměstnanců pro potřeby trhu 
práce v souladu s hospodářstvím a 
zajišťování kvalitního učňovského 
vzdělávání pro mladé lidi. Potřeba 
zachovat zaměstnanost lidí nebo umožnit 
nalezení pracovního místa je 
v hospodářské a finanční krizi ještě 
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naléhavější.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Z důvodu mimořádných okolností a 
vzhledem k výrazným a nebývalým 
dopadům stávající hospodářské a finanční 
krize na rozpočty členských států je 
potřeba poskytnout dodatečnou splátku 
předběžné platby na rok 2010 členským 
státům nebo jednotlivým regionům v 
členských státech, které byly krizí nejvíce 
postiženy, aby byl zajištěn řádný tok 
finančních prostředků a aby mohly být 
v průběhu provádění programů 
uskutečňovány platby oprávněným 
osobám.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Lhůta pro výpočet automatického 
zrušení vázání finančních prostředků na 
každý rok ve vztahu k celkovému ročnímu 
příspěvku na rok 2007 by měla být 
prodloužena, aby se zlepšilo čerpání 
finančních prostředků pro různé operační 
programy. Tato flexibilita je nezbytná, 
neboť se programy rozběhly oproti 
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očekávání pomaleji a byly schváleny se 
zpožděním. V kontextu krize tak může být 
zajištěna přiměřená podpora iniciativ pro 
udržení a vytvoření většího počtu 
pracovních míst. 

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 44 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nástrojů finančního inženýrství pro 
podniky, zejména malé a střední, jako jsou 
fondy rizikového kapitálu, záruční fondy a 
úvěrové fondy;

a) nástrojů finančního inženýrství pro 
podniky, zejména malé a střední, jako jsou 
fondy rizikového kapitálu, záruční fondy, 
mikroúvěry a úvěrové fondy;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Ádám Kósa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Článek 47 odst. 1 se nahrazuje tímto: 
„1. Cílem hodnocení je zlepšit kvalitu, 
účinnost a provázanost pomoci z fondů a 
strategii a provádění operačních 
programů s ohledem na konkrétní 
strukturální problémy týkající se 
dotyčných členských států a regionů, s 
přihlédnutím k cíli udržitelného rozvoje 
a k souvisejícím právním předpisům EU
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týkajícím se vlivů na životní prostředí, 
včetně vytváření bezbariérového prostředí 
pro zdravotně postižené osoby, a 
strategického posuzování vlivů na 
životní prostředí.“

Or. en

Justification

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Pozměňovací návrh 17
Corina Creţu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V čl. 55 odst. 2 se pododstavec 3 
nahrazuje tímto: 
„Při výpočtu bere řídící orgán v úvahu 
referenční období přiměřené pro 
kategorii dotyčné investice, kategorii 
projektu, běžně očekávanou ziskovost 
dané kategorie investice, použití zásady 
„znečišťovatel platí“ a vždy případné
aspekty rovnosti v souvislosti s relativní 
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prosperitou daného členského státu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Corina Creţu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud není objektivně možné odhadnout 
příjmy předem, odečtou se čisté příjmy 
vytvořené do pěti let od ukončení operace 
od výdajů vykázaných Komisi.

3. Pokud není objektivně možné nebo 
technicky spolehlivé odhadnout příjmy 
předem, odečtou se čisté příjmy vytvořené 
do pěti let od ukončení operace od výdajů 
vykázaných Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že 
příspěvek z fondů na operaci zahrnující 
investici do infrastruktury nebo 
produktivní investici bude zachován, pouze 
pokud do pěti let od ukončení neprojde tato 
operace podstatnou změnou způsobenou 
buď změnou formy vlastnictví položky 
infrastruktury, nebo zastavením výrobní 
činnosti, ovlivňující její povahu nebo 
prováděcí podmínky nebo poskytující 
podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou 
výhodu.

1. Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že 
příspěvek z fondů na operaci zahrnující 
investici do infrastruktury nebo 
produktivní investici bude zachován, pouze 
pokud do deseti let od ukončení neprojde 
tato operace podstatnou změnou 
způsobenou buď změnou formy vlastnictví 
položky infrastruktury, nebo zastavením 
výrobní činnosti, ovlivňující její povahu 
nebo prováděcí podmínky nebo poskytující 
podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou 
výhodu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zůstane zachována investice nebo 
pracovní místa vytvořená malými 
a středními podniky, mohou členské státy 
zkrátit lhůty stanovené v prvním 
pododstavci na tři roky.

Pokud zůstane zachována investice nebo 
pracovní místa vytvořená malými 
a středními podniky, mohou členské státy 
zkrátit lhůty stanovené v prvním 
pododstavci na pět let.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 82 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V čl. 82 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„(ea) 2 % příspěvku z Fondu soudržnosti 
a 4 % příspěvku z Evropského sociálního 
fondu na operační program v roce 2010
pro členské státy, které v roce 2009 
obdržely finanční podporu na základě 
nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. 
února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států1, nebo pro 
členské státy, jejichž HDP v roce 2009 
klesl ve srovnání s předchozím rokem o 
více než 10 % nebo jejichž míra 
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nezaměstnanosti buď celkově nebo 
v některých regionech vzrostla ve 
srovnání s předchozím rokem o více než 
3 procentní body.
1 Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.“

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Pervenche Berès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Článek 93 odst. 1 se nahrazuje 
tímto: 
„1. Komise automaticky zruší každou 
část částky vypočítané podle druhého 
pododstavce na operační program, která 
nebyla použita na předběžné nebo 
průběžné platby nebo pro niž do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek 
na daný operační program, nebyla 
zaslána žádost o platbu podle článku 86, 
s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
Pro účely automatického zrušení 
uvedeného v prvním pododstavci vypočítá 
Komise příslušnou částku tak, že ke 
každému rozpočtovému závazku na roky 
2008 až 2013 přičte jednu šestinu ročního 
rozpočtového závazku týkajícího se 
celkového ročního příspěvku na rok 
2007.“

Or. en

Odůvodnění

Odklad automatického zrušení souvisejícího se závazky přijatými v roce 2007 poskytuje 
určitou flexibilitu v situaci, kdy bylo schvalování operačních programů oproti očekávání 
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pomalejší.

Pozměňovací návrh 23
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Článek 93 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Komise automaticky zruší každou 
část částky vypočítané podle druhého 
pododstavce na operační program, která 
nebyla použita na předběžné nebo 
průběžné platby nebo pro niž do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek 
na daný operační program, nebyla 
zaslána žádost o platbu podle článku 86, 
s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
Pro účely automatického zrušení 
uvedeného v prvním pododstavci vypočítá 
Komise příslušnou částku tak, že ke 
každému rozpočtovému závazku na roky 
2008 až 2013 přičte jednu šestinu ročního 
rozpočtového závazku týkajícího se 
celkového ročního příspěvku na rok 
2007.“

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Pervenche Berès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 93 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„2a. Odchylně od prvního a druhého 
pododstavce se lhůty pro automatické 
zrušení neuplatní na roční rozpočtové 
závazky týkající se celkového ročního 
příspěvku na rok 2007.“

Or. en

Odůvodnění

Odklad automatického zrušení souvisejícího se závazky přijatými v roce 2007 poskytuje 
určitou flexibilitu v situaci, kdy bylo schvalování operačních programů oproti očekávání 
pomalejší.

Pozměňovací návrh 25
Birgit Sippel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V článku 93 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Odchylně od prvního a druhého 
pododstavce se lhůty pro automatické 
zrušení neuplatní na roční rozpočtové 
závazky týkající se celkového ročního 
příspěvku na rok 2007.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Pervenche Berès

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Přechodná ustanovení

Ve snaze vyrovnat se s mimořádnými 
okolnostmi přechodu na pravidla rušení 
závazků zavedená tímto nařízením budou 
obnoveny položky, které byly zrušeny v 
důsledku zrušení závazků ze strany 
Komise pro finanční rok 2007 provedením 
čl. 93 odst. 1 prvního pododstavce a 
článku 97 nařízení (ES) č. 1083/2006 na 
základě článku 11 finančního nařízení, a 
to v rozsahu nezbytném pro provedení čl. 
93 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Or. en

Odůvodnění

Odklad automatického zrušení souvisejícího se závazky přijatými v roce 2007 poskytuje 
určitou flexibilitu v situaci, kdy bylo schvalování operačních programů oproti očekávání 
pomalejší.


