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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V kontextu současné finanční a hospodářské krize Rada Evropské unie na svém zasedání ve 
dnech 11. a 12. prosince 2008 schválila Plán evropské hospodářské obnovy (EERP), který 
počítá se zavedením prioritního opatření, jež má evropským hospodářstvím umožnit rychlejší 
přizpůsobení se současným výzvám.

V rámci svých balíčků pro hospodářské oživení Komise navrhla již v září a listopadu 2008 
řadu regulačních změn, kterými má být dosaženo zjednodušení prováděcích pravidel politiky 
soudržnosti a zvýšení předběžného financování (předběžných plateb) na programy 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.

Dne 3. června 2009 předložila Komise sdělení „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, 
ve kterém navrhla další opatření, která mají podpořit vytváření pracovních příležitostí 
a překonat účinky krize na pracovní příležitosti. 

Komise považuje za nezbytné důrazněji usilovat o zjednodušení řízení financování 
Společenství, má-li se urychlit tok finančních prostředků k příjemcům nejvíce postiženým 
hospodářským útlumem.

Tento návrh přijatý dne 22. července 2009 proto obsahuje další prvky zjednodušení, přičemž 
hlavním cílem je urychlit investice spolufinancované v členských státech a regionech a posílit 
dopad financování na hospodářství jako celek, zejména na malé a střední podniky a na 
zaměstnanost. Malé a střední podniky jsou hnací silou evropského hospodářství a hlavními 
aktéry udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí z hlediska množství a kvality. V 
Evropské unii je přibližně 23 milionů malých a středních podniků, které představují 99 % 
podniků Unie a 75 milionů pracovních míst. V některých klíčových průmyslových odvětvích, 
jako je textil, stavebnictví nebo výroba nábytku, představují malé a střední podniky až 80 % 
pracovních míst.

Další zjednodušení a upřesnění pravidel řízení politiky soudržnosti bude mít bezesporu 
kladný vliv na rychlost provádění programů, a to především proto, že poskytne vnitrostátním, 
regionálním a místním orgánům jasnější a méně byrokratická pravidla, která jim dají větší 
volnost při přizpůsobování programů novým výzvám.

Tento návrh vyžaduje změnu nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
upravujících politiku soudržnosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

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 
v členských státech a regionech rychlejší 
a vliv financování Společenství na 
hospodářství a na vytváření pracovních 
příležitostí vyšší, je třeba dále zjednodušit 
pravidla týkající se politiky soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze 
dne 3. června 2009 „Společný závazek 
v oblasti zaměstnanosti“, je třeba na 
určité omezené období změnit ustanovení 
týkající se výpočtu průběžných plateb: 
takový postup umožní řešit problémy 
s peněžním tokem, které se v členských 
státech objevily v důsledku finančních 
omezení v období vrcholu krize a urychlit 
provádění aktivních opatření v oblasti 
trhu práce, jejichž cílem je podpora 
občanů, a to zvláště osob nezaměstnaných 
nebo těch, kterým ztráta zaměstnání hrozí. 
Z tohoto důvodu je vhodné, aniž by došlo 
ke změnám vnitrostátních závazků 
ohledně spolufinancování, které se 
vztahují na operační programy po celé 
programové období, aby Komise na žádost 
členských států uhradila žádosti 
o průběžné platby ve výši 100 % veřejného 
příspěvku na každou prioritní osu 
v operačních programech 

vypouští se
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spolufinancovaných Evropským sociálním 
fondem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Korektní zavedení operačních 
programů a optimální využití financování 
Unie je nezbytné pro řešení potřeby 
provádět aktivní opatření v oblasti trhu 
práce, jako je například vzdělávání 
v souvislosti s krátkodobými pracovními 
příležitostmi, příprava a řízení 
restrukturalizace, zlepšování dovedností 
a poskytování vysoce kvalitního 
učňovského vzdělávání pro mladé lidi.  
Potřeba udržení osob v zaměstnání nebo 
zajištění možnosti jej získat se stává více 
naléhavou a neodkladnou v období 
finanční a hospodářské krize.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Článek 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Článek 77 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 77
Společná pravidla pro výpočet průběžných 
plateb a plateb konečného zůstatku
1. Průběžné platby a platby konečného 
zůstatku se vypočítávají tak, že se míra 
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spolufinancování stanovená v rozhodnutí 
o daném operačním programu pro každou 
prioritní osu použije na způsobilé výdaje 
uvedené pro tuto prioritní osu v každém 
výkazu výdajů certifikovaném 
certifikačním orgánem.
Příspěvek Společenství prostřednictvím 
průběžných plateb a plateb konečného 
zůstatku však nesmí být vyšší než 
příspěvek z veřejných zdrojů a maximální
výše pomoci z fondů pro každou prioritní 
osu stanovená v rozhodnutí Komise 
o schválení operačního programu.
2. Odchylně od odst. 1 prvního 
pododstavce, pokud jde o operační 
programy spolufinancované Evropským 
sociálním fondem, může Komise provádět 
průběžné platby za výkazy výdajů zaslané 
členskými státy do 31. prosince 2010 ve 
výši 100 % veřejného příspěvku na každou 
prioritní osu uvedeného pro tuto prioritní 
osu ve výkazu výdajů certifikovaném 
certifikačním orgánem, pokud si to 
členský stát takto přeje kvůli usnadnění 
provádění protikrizových opatření. Pokud 
členský stát zvolí tuto možnost, Komise 
použije tento systém u všech žádostí 
o průběžné platby zaslané pro daný 
operační program do 31. prosince 2010.
Rozdíl mezi celkovou částkou vyplacenou 
podle prvního pododstavce a částkou 
vypočítanou podle odstavce 1 prvního 
pododstavce se nezohledňuje při výpočtu 
průběžných plateb za výkazy výdajů 
zaslané po 31. prosinci 2010. Tento rozdíl 
se však zohlední pro účely ustanovení 
podle čl. 79 odst. 1 a při výpočtu platby 
konečného zůstatku.“

Or. fr


