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Pozměňovací návrh 22
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie je nezbytné zohlednit 
územní rozměr, jenž je spolu 
s hospodářskou a sociální soudržností 
jedním z cílů soudržnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na skutečnost, že finanční 
zdroje použité prostřednictvím návratné 
pomoci jsou příjemci částečně nebo zcela 
vráceny, je nutné zavést odpovídající 
ustanovení o opětovném použití vrácené 
pomoci ke stejnému účelu nebo v souladu s 
cíli příslušného programu.

(3) S ohledem na skutečnost, že finanční 
zdroje použité prostřednictvím návratné 
pomoci jsou příjemci částečně nebo zcela 
vráceny, je nutné zavést odpovídající 
ustanovení o opětovném použití vrácené 
pomoci ke stejnému účelu nebo v souladu s 
cíli příslušného programu, aby se zajistilo, 
že vrácené finanční prostředky jsou řádně 
investovány a že unijní pomoc je využita 
co možná nejefektněji.

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na potřebu zajistit náležité 
monitorování, členskými státy i Komisí, 
provádění nástrojů finančního inženýrství, 
mimo jiné s cílem umožnit členským 
státům, aby poskytovaly Komisi náležité 
informace o druhu zavedených nástrojů 
a o příslušných opatřeních těchto nástrojů 
zavedených v praxi, je nutné zavést 
ustanovení o podávání zpráv. To by mělo 
Komisi rovněž umožnit lépe posoudit 
celkovou účinnost nástrojů finančního 
inženýrství.

(5) S ohledem na potřebu zvýšit 
transparentnost realizačního procesu a
zajistit náležité monitorování, členskými 
státy i Komisí, provádění nástrojů 
finančního inženýrství, mimo jiné s cílem 
umožnit členským státům, aby poskytovaly 
Komisi náležité informace o druhu 
zavedených nástrojů a o příslušných 
opatřeních těchto nástrojů zavedených 
v praxi, je nutné zavést ustanovení 
o podávání zpráv. To by mělo Komisi 
rovněž umožnit lépe posoudit celkovou 
účinnost nástrojů finančního inženýrství.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na potřebu zajistit náležité 
monitorování, členskými státy i Komisí, 
provádění nástrojů finančního inženýrství, 
mimo jiné s cílem umožnit členským 
státům, aby poskytovaly Komisi náležité 
informace o druhu zavedených nástrojů 
a o příslušných opatřeních těchto nástrojů 
zavedených v praxi, je nutné zavést 
ustanovení o podávání zpráv. To by mělo 
Komisi rovněž umožnit lépe posoudit 
celkovou účinnost nástrojů finančního 
inženýrství.

(5) S ohledem na potřebu zajistit náležité 
monitorování, členskými státy i Komisí, 
provádění nástrojů finančního inženýrství, 
mimo jiné s cílem umožnit členským 
státům, aby poskytovaly Komisi náležité 
informace o druhu zavedených nástrojů 
a o příslušných opatřeních těchto nástrojů 
zavedených v praxi, je nutné zavést 
ustanovení o podávání zpráv. To by mělo 
Komisi rovněž umožnit lépe posoudit 
celkovou účinnost nástrojů finančního 
inženýrství a poskytnout přehled o 
pokroku na úrovni EU a členských států, 
přičemž je třeba rovněž posoudit, zda jsou 
zapotřebí finanční opatření, která by měla 
okamžitý územní dopad, a proto by se 
měly do hodnocení ex ante a ex post i do 
přípravy zprávy o pokroku zapojit 
regionální orgány.
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Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby bylo využívání fondů 
transparentnější, měl by být elektronicky 
či jinak zveřejněn seznam příjemců, názvy 
projektů a částka z veřejných zdrojů 
přidělená na tyto projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V zájmu zajištění souladu s čl. 61 odst. 
2 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, je třeba 
požadovat, aby výkaz výdajů, který má být 
předložen Komisi, poskytoval veškeré 
informace, které Komisi potřebuje k 
sestavování účetních závěrek poskytujících 
pravdivý obraz o aktivech Unie a plnění 
rozpočtu.

(7) V zájmu zajištění souladu s čl. 61 odst. 
2 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, je třeba 
požadovat, aby výkaz výdajů, který má být 
předložen Komisi, poskytoval veškeré 
informace, které Komisi potřebuje k 
sestavování transparentních účetních 
závěrek poskytujících pravdivý obraz o 
aktivech Unie a plnění rozpočtu.

Or. en
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