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Pozměňovací návrh 1
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nebývale závažná světová finanční 
krize a hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu
a vyvolaly podstatné zhoršení finančních
a hospodářských podmínek v několika 
členských státech. Zvláště některé členské 
státy mají závažné obtíže nebo jim takové 
obtíže hrozí: zejména pak problémy
s hospodářským růstem, finanční stabilitou
a se zhoršením schodku a zadlužením, což 
je kromě jiného způsobeno také 
mezinárodním hospodářským a finančním 
prostředím.

(1) Nebývale závažná světová finanční 
krize a hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu. Krize 
nejen vyvolala podstatné zhoršení 
finančních a hospodářských podmínek
v několika členských státech, ale také 
výrazně zvýšila nezaměstnanost, zejména 
mezi mladými lidmi, zhoršila 
hospodářskou situaci žen, vystavila tlaku 
udržitelnost systémů sociální ochrany
a vyvolala závažné zhoršení sociálních 
podmínek. Kromě toho, mají zvláště 
některé členské státy závažné obtíže nebo 
jim takové obtíže hrozí: zejména pak 
problémy s hospodářským růstem, finanční 
stabilitou a se zhoršením schodku
a zadlužením, což je kromě jiného 
způsobeno také mezinárodním 
hospodářským a finančním prostředím.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přestože již byla přijata řada 
významných opatření včetně změn
v právním rámci, která mají vyvážit její 
negativní vlivy, dopad finanční krize na 
reálnou ekonomiku, trh práce a občany je 
pociťován v mnoha směrech. Tlak na 

(2) Přestože již byla přijata řada 
významných opatření včetně změn
v právním rámci, která mají vyvážit její 
negativní vlivy, dopad finanční krize na 
reálnou ekonomiku, trh práce a občany je 
pociťován v mnoha směrech. Tlak na 
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vnitrostátní finanční zdroje vzrůstá, a proto 
by měly být podniknuty další kroky k jeho 
zmírnění, a to maximálním a optimálním 
využitím finančních prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

vnitrostátní finanční zdroje vzrůstá, a proto 
by měly být urychleně podniknuty další 
kroky k jeho zmírnění, a to maximálním
a optimálním využitím finančních 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dohoda mezi věřiteli a dohoda
o mechanismu úvěrů uzavřené s Řeckem 
dne 8. května 2010 vstoupily v platnost dne 
11. května 2010. V dohodě o mechanismu 
úvěrů se stanoví, že pokud budou v jejím 
rámci existovat dlužné částky, bude 
dohoda mezi věřiteli plně platná a účinná 
po dobu tříletého programového období.

(6) Dohoda mezi věřiteli a dohoda
o mechanismu úvěrů uzavřené s Řeckem 
dne 8. května 2010 vstoupily v platnost dne 
11. května 2010. V dohodě o mechanismu 
úvěrů se stanoví, že pokud budou v jejím 
rámci existovat dlužné částky, bude 
dohoda mezi věřiteli plně platná a účinná 
po dobu tříletého programového období.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rozhodnutími Rady 2009/102/ES ze 
dne 4. listopadu 2008, 2009/290/ES ze dne 
20. ledna 2009 a 2009/459/ES ze dne 
6. května 2009 byla taková finanční pomoc 
poskytnuta Maďarsku, Lotyšsku
a Rumunsku.

(8) Rozhodnutími Rady 2009/102/ES ze 
dne 4. listopadu 2008, 2009/290/ES ze dne 
20. ledna 2009 a 2009/459/ES ze dne 
6. května 2009 byla taková finanční pomoc 
poskytnuta Maďarsku, Lotyšsku
a Rumunsku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice
v členských státech a regionech a zlepšit 
dostupnost finančních prostředků pro 
ekonomiku je nezbytné umožnit zvýšení 
průběžných plateb ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti o částku odpovídající 
deseti procentním bodům nad současnou 
míru spolufinancování pro každou prioritní 
osu pro členské státy, jejichž finanční 
stabilita je vážně ohrožena a které požádají
o účast na tomto opatření.

(13) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice
v členských státech a regionech a zlepšit 
dostupnost finančních prostředků na 
provádění  politiky soudržnosti je 
nezbytné, v odůvodněných případech, 
dočasně a aniž by bylo dotčeno období 
programování 2014–2020, umožnit 
zvýšení průběžných plateb ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
o částku odpovídající deseti procentním 
bodům nad současnou míru 
spolufinancování pro každou prioritní osu 
pro členské státy, jejichž finanční stabilita 
je vážně ohrožena a které požádají o účast 
na tomto opatření. V důsledku toho se 
požadovaný národní příspěvek 
odpovídajícím způsobem sníží, aniž by 
bylo nutno měnit operační programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice
v členských státech a regionech a zlepšit 
dostupnost finančních prostředků pro 
ekonomiku je nezbytné umožnit zvýšení 
průběžných plateb ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti o částku odpovídající 
deseti procentním bodům nad současnou 

(13) S cílem usnadnit řízení finančních 
prostředků Unie, urychlit investice
v členských státech a regionech a zlepšit 
dostupnost finančních prostředků pro 
ekonomiku je nezbytné umožnit zvýšení 
průběžných plateb ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti o částku odpovídající 
deseti procentním bodům nad současnou 
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míru spolufinancování pro každou prioritní 
osu pro členské státy, jejichž finanční 
stabilita je vážně ohrožena a které požádají
o účast na tomto opatření.

míru spolufinancování pro každou prioritní 
osu pro členské státy, jejichž finanční 
stabilita je vážně ohrožena a které požádají
o účast na tomto opatření. Dočasné zvýšení 
míry spolufinancování by mělo jít ruku
v ruce se zrychleným upřednostněním 
projektů zaměřených na růst, vytváření 
pracovních míst v udržitelném 
hospodářství, vysoce kvalitní pracovní 
místa a na investice do vzdělávání, 
odborné přípravy rozvoje dovedností.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) Komise by měla být vyzvána, aby 
učinila vše pro rozšíření podpory, kterou 
poskytuje všem dotčeným členským 
státům, s cílem napomoci jim zvýšit 
čerpání finančních prostředků, posílit 
jejich administrativní kapacitu a zrychlit 
provádění na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pravidla pro výpočet průběžných 
plateb a plateb konečného zůstatku pro 
operační programy v období, v němž 
členské státy dostávají finanční pomoc pro 

(14) Pravidla pro výpočet průběžných 
plateb pro operační programy v období,
v němž členské státy dostávají finanční 
pomoc pro řešení závažných obtíží 
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řešení závažných obtíží postihujících jejich 
finanční stabilitu, by měla být 
odpovídajícím způsobem revidována.

postihujících jejich finanční stabilitu, by 
měla být odpovídajícím způsobem 
revidována.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14 a) Je nezbytné zajistit, aby byly 
podávány odpovídající zprávy o využívání 
navýšených částek  poskytnutých 
členským státům využívajícím zvýšených 
průběžných plateb podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17 a) Provádění operačních programů
a projektů v oblasti infrastruktury
a produktivních investic v Řecku čelí 
závažným problémům, protože mimo jiné 
řecké banky nemají dostatečnou likviditu, 
aby mohly dostát stávajícím nebo novým 
smluvním závazkům. Za těchto okolností 
je poskytování nezbytného 
spolufinancování projektů a programů 
ohroženo. Kromě toho podpora Evropské 
investiční banky na pomoc poskytování 
spolufinancování a na investice na místě
v rámci programů EU čelí problémům 
způsobeným zvýšeným rizikem, jemuž je 
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EIB vystavena vůči svým řeckým 
obchodním partnerům.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17 a) Předpokládané navýšení 
průběžných plateb by se mělo posuzovat i 
v souvislosti s rozpočtovými omezeními, 
jimž čelí všechny členské státy, což by se 
mělo odpovídajícím způsobem odrazit
v rozpočtu EU. Proto je uplatňování 
tohoto mechanismu omezeno do konce 
roku 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17 b) S cílem zmírnit výše uvedená rizika
a urychlit provádění operačních 
programů a projektů a rovněž posílit 
hospodářskou obnovu je vhodné, aby 
správní orgány členských států, které se 
setkaly s vážnými problémy týkajícími se 
finanční stability a jimž byla poskytnuta 
finanční pomoc podle jednoho z výše 
uvedených mechanismů, mohly poskytnou 
finanční prostředky z operačních 
programů na zřízení záručního fondu, 
úvěrového fondu a fondu rizikového 
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kapitálu vytvořených na úrovni Unie na 
podporu projektů a opatření plánovaných
v rámci některého z operačních 
programů. Činnosti těchto fondů mohou 
zahrnovat zejména opatření na záruku 
činností EIB, ve prospěch přístupu 
podniků k finančním prostředkům, a to 
především malých a středních podniků,
a projektů uskutečňovaných 
prostřednictvím partnerství veřejného
a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17 c) Za tímto účelem je nutno uvolnit 
finanční zdroje pro členské státy, které 
spadají pod ozdravný program, ve formě 
zálohové platby ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek -1 (nový)
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
V čl. 14 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
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„1. Rozpočet Evropské unie přidělený 
fondům je plněn v rámci sdíleného řízení, 
na němž se podílejí členské státy a Komise
v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství, s výjimkou 
technické pomoci podle článku 45 tohoto 
nařízení a činností podle čl. 36 odst. 2a.“.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. -1 a (nový)
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Do článku 36 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Pro členské státy, které splňují jednu
z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2 
mohou správní orgány poskytnout 
finanční prostředky z operačních 
programů na zřízení záručního fondu, 
úvěrového fondu a fondu rizikového 
kapitálu vytvořených na úrovni Unie na 
podporu opatření plánovaných v rámci 
operačních programů a prováděných pod 
nepřímým centralizovaným řízením podle 
čl. 56 odst. 1 finančního nařízení..
Fond může poskytovat záruky pro činnosti 
EIB, pokud jde o produktivní investice
a investice do infrastruktury, a na 
podporu projektů prováděných 
prostřednictvím partnerství veřejného
a soukromého sektoru.
Fond může rovněž podporovat přístup
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k financování pro podniky, zejména pro 
malé a střední podniky, a přístup
k financování prostřednictvím záruk 
bankám a podpory provozního kapitálu.
Komise může udělit grant nebo může 
uzavřít smlouvu na služby nebo jinou 
formu spolupráce s EIB nebo zvolit orgán 
podléhající veřejnému nebo soukromému 
právu v souladu s platnými předpisy 
Unie.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 53 odst. 2, druhé věty 
čl. 53 odst. 4 a stropů stanovených
v příloze III lze na žádost členského státu 
zvýšit průběžné platby a platby konečného 
zůstatku o částku odpovídající deseti 
procentním bodům nad míru 
spolufinancování pro každou prioritní osu, 
avšak nelze přesáhnout sto procent; 
navýšení se použije na částku způsobilých 
výdajů nově vykázaných v každém 
certifikovaném výkazu výdajů 
předloženém v průběhu období, v němž 
členský stát splňuje jednu z těchto 
podmínek:

2. Odchylně od čl. 53 odst. 2, druhé věty 
čl. 53 odst. 4 a stropů stanovených
v příloze III se zvýší průběžné platby
o částku odpovídající deseti procentním 
bodům nad míru spolufinancování pro 
každou prioritní osu, avšak nelze 
přesáhnout sto procent; navýšení se použije 
na částku způsobilých výdajů nově 
vykázaných v každém certifikovaném
výkazu výdajů předloženém v průběhu 
období, v němž členský stát splňuje jednu
z těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výjimka uvedená v odstavci 2 se 
uděluje na základě písemné žádosti 
členského státu, který splňuje jednu
z podmínek uvedených v písmenech a), b)
a c) výše. Žádost se předkládá během dvou 
měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost nebo během dvou měsíců od 
data, kdy členský stát splní jednu
z podmínek uvedených v písmenech a), b)
a c) výše.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Ve své žádosti předložené Komisi 
členský stát odůvodní nezbytnost výjimky 
uvedené v odstavci 2 poskytnutím 
informací nutných pro ověření:
a) nedostupnosti zdrojů pro národní 
příspěvek prostřednictvím údajů o jeho 
makroekonomické a fiskální situaci;
a skutečnosti, že zvýšení plateb uvedených
v odstavci 2 je nezbytné pro zachování 
kontinuity provádění operačních 
programů;
b) že problémy přetrvávají i když se využijí 
maximální stropy platné pro míru 
spolufinancování v příloze III.
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Předložené informace Komise ověří
a přezkoumá z hlediska odůvodnění; 
Komise má 30 dní od data předložení 
žádosti na vznesení námitky proti 
spolehlivosti předložených informací. 
Jestliže Komise nevznese námitku, 
pokládá se žádost členského státu
o udělení výjimky podle odstavce 2 za 
odůvodněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Žádost rovněž podrobně uvede 
zamýšlené použití zvýšených průběžných 
plateb a poskytne informace
o doplňkovosti plánovaných opatření
s cílem soustředit fondy na 
konkurenceschopnost, růst
a zaměstnanost, včetně případných 
modifikací operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
čl. 77 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Výjimka uvedená v odstavci 2 pozbývá 
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platnost pro výkazy plateb předložené po 
31. prosinci 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dodatečné průběžné platby, jež jsou 
výsledkem uplatňování čl. 77 odst. 2, 
budou v co nejkratší lhůtě dány
k dispozici řídícímu orgánu a využijí se 
výhradně pro provádění plateb při 
uplatňování operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V souvislosti se strategickým 
podáváním zpráv podle čl. 29 odst. 1 
poskytnou členské státy Komisi 
odpovídající informace o využití 
dodatečných průběžných plateb, jež jsou 
výsledkem výjimky uvedené v odstavci 2. 
Informace se týkají zejména toho, jak 
zvýšená částka podpory přispěla k posílení 
konkurenceschopnosti, růstu a vytváření 
pracovních míst v daném členském státě. 
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Tyto informace Komise zohlední při 
přípravě strategické zprávy podle čl. 30 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1
Nařízení (ES) č.°1083/2006
Čl. 77 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na operační 
programy v rámci cíle ,,Evropská územní 
spolupráce“.

5. Odstavce 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a a 3b se 
nepoužijí na operační programy v rámci 
cíle ,,Evropská územní spolupráce“.

Or. en


