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Pozměňovací návrh 14
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.

(1) Nebývale závažná světová finanční 
krize a hospodářský útlum vážně poškodily 
hospodářský růst a finanční stabilitu a 
vyvolaly podstatné zhoršení finančních,
hospodářských a sociálních podmínek v 
několika členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na základě čl. 122 odst. 2 Smlouvy, 
podle kterého může Unie poskytnout 
finanční pomoc členskému státu, jemuž z 
důvodu mimořádných událostí, které 
nemůže ovlivnit, nastaly závažné obtíže 
nebo je těmito obtížemi vážně ohrožen, byl 
nařízením Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 
11. května 2010 o zavedení evropského 
mechanismu finanční stabilizace zaveden 
uvedený mechanismus s cílem zachovat 
finanční stabilitu celé Unie.

(3) Na základě článku 122 odst. 2 Smlouvy 
a na základě nařízení Rady (EU) 
č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o
zavedení evropského mechanismu finanční 
stabilizace a za účelem zachování finanční 
stability Unii se umožňuje poskytování
finanční pomoci členskému státu, který je 
ve vážných finančních potížích v důsledku 
globální finanční krize.

Or. bg

Pozměňovací návrh 16
Mojca Kleva
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Prováděcími rozhodnutími Rady 
2011/77/EU a 2011/344/EU poskytla Unie 
uvedenou finanční pomoc Irsku a 
Portugalsku.

(4) Prováděcími rozhodnutími Rady 
2011/77/EU ze dne 7. prosince 2010 a 
2011/344/EU ze dne 30. května 2011 
poskytla Unie uvedenou finanční pomoc 
Irsku a Portugalsku.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rozhodnutími Rady 2009/102/ES, 
2009/290/ES a 2009/459/ES 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

Pozměňovací návrh 18
Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dne 11. července 2011 podepsali 
ministři financí ze 17 členských států 
eurozóny Smlouvu o zřízení Evropského 
mechanismu stability (ESM). Předpokládá 
se, že do roku 2013 převezme ESM úkoly, 
které v současnosti plní evropský nástroj 

(9) Dne 2. února 2012 podepsalo 17 
členských států eurozóny Smlouvu o 
zřízení Evropského mechanismu stability 
(ESM). Předpokládá se, že ESM vstoupí v 
platnost do července 2012 a převezme 
úkoly, které v současnosti plní evropský 
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finanční stability a evropský mechanismus 
finanční stabilizace. S tímto budoucím 
mechanismem by se tedy mělo počítat již v 
tomto nařízení.

nástroj finanční stability a evropský 
mechanismus finanční stabilizace. S ESM 
by se tedy mělo v tomto nařízení počítat.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Danuta Maria Hübner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V prohlášení členů Evropské rady 
ze dne 30. ledna 2012 hlavy států a vlád 
označují posílení podpory infrastruktury 
ze strany Evropské investiční banky jako 
naprosto nutné prováděcí opatření a 
vyzývají Radu, Komisi a Evropskou 
investiční banku, aby zvážily možnost 
posílit opatření banky na podporu růstu 
a vydaly náležitá doporučení, včetně 
prostředků, jakými by rozpočet EU mohl 
využít finanční kapacity skupiny. Toto 
nařízení si dává za cíl navázat na tuto 
výzvu v souvislosti se snahou o zvládání 
současné krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 
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řídícím orgánům členských států, jejichž 
finanční stabilita je postižena závažnými 
obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 
pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 
mechanismů finanční pomoci, aby 
přispívaly finančními zdroji z operačních 
programů na zřízení nástrojů pro sdílení 
rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 
jiné finanční nástroje na podporu projektů 
a operací plánovaných v rámci operačního 
programu.

řídícím orgánům členských států, jejichž 
finanční stabilita je postižena závažnými 
obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 
pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 
mechanismů finanční pomoci, aby 
přispívaly finančními zdroji z operačních 
programů na zřízení nástrojů pro sdílení 
rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 
jiné finanční nástroje na podporu projektů 
a operací plánovaných v rámci operačního 
programu. Kromě toho se může podpořit 
i infrastruktura a produktivní investice 
týkající se hospodářského oživení, 
vytváření pracovních míst v členských 
státech a dodržování cílů strategie Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Crescenzio Rivellini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 
řídícím orgánům členských států, jejichž 
finanční stabilita je postižena závažnými 
obtížemi a kterým byla poskytnuta 
finanční pomoc v rámci jednoho z výše 
uvedených mechanismů finanční pomoci, 
aby přispívaly finančními zdroji 
z operačních programů na zřízení nástrojů 
pro sdílení rizika, které zajistí úvěry nebo 
záruky nebo jiné finanční nástroje na 
podporu projektů a operací plánovaných 
v rámci operačního programu.

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 
řídícím orgánům všech členských států, 
aby přispívaly finančními zdroji 
z operačních programů na zřízení nástrojů 
pro sdílení rizika, které zajistí úvěry nebo 
záruky nebo jiné finanční nástroje na 
podporu projektů a operací plánovaných 
v rámci operačního programu. Kromě toho 
se mohou podpořit i projekty v oblasti 
infrastruktury a projekty MSP, které 
souvisí s hospodářským oživením a 
vytvářením pracovních míst v dotčených 
členských státech.

Or. en
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Odůvodnění

Zřízení nástrojů pro sdílení rizika by se nemělo omezovat na členské státy, „které splňují 
jednu z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2“, tj. které obdržely finanční pomoc z některého 
z mechanismů EU.

Pozměňovací návrh 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) Aby se předešlo riziku, že se jiné 
státy octnou v obtížné situaci, kdy budou 
muset žádat o přístup k evropskému 
mechanismu finanční stabilizace, je 
žádoucí zavést výjimku z Paktu stability a 
růstu, umožňující považovat vnitrostátní 
spolufinancování projektů za zvlášť 
významné pro hospodářské oživení a 
vytváření pracovních míst. 

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se snaží zdůraznit potřebu strukturálně řešit endemický nedostatek 
likvidity v řadě členských států, aby se zajistilo zlepšení výkonnosti výdajů a předešlo se 
nutnosti uchýlit se k drastickým opatřením, která mohou mít za následek snížení zdrojů, jež 
mají samotné členské státy k dispozici.

Pozměňovací návrh 23
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možné v kontextu stávající 
hospodářské a finanční krize rychle 
reagovat, měla by tento nástroj pro sdílení 
rizika provádět Komise v souladu s čl. 54 

(16) Aby bylo možné v kontextu stávající 
hospodářské, finanční a sociální krize 
rychle reagovat, měla by tento nástroj pro 
sdílení rizika provádět Komise v souladu 
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odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002.

s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členský stát, který žádá Komisi 
o příspěvek z nástroje pro sdílení rizika,
by měl ve své písemné žádosti jasně 
specifikovat, proč se domnívá, že splňuje 
jednu z podmínek způsobilosti uvedených 
ve čl. 77 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006, a měl by k ní přiložit 
všechny informace požadované nařízením 
(ES) č. 1083/2006 s cílem prokázat 
splnění dané podmínky způsobilosti. 
Žádající členský stát by měl ve své žádosti 
také určit programy (při předložení 
konkrétního seznamu navrhovaných 
projektů a potřeb, které mají být 
financovány) spolufinancované nástroji 
politiky soudržnosti a části finančních 
přídělů pro tyto programy na rok 2012 
a 2013, které z nich chce vyjmout 
a přidělit nástroji pro sdílení rizika. Je 
tedy nezbytné, aby žádost členského státu 
byla Komisi předána nejpozději do 30. září 
2013, aby Komise mohla o účasti 
žádajícího členského státu na nástroji pro 
sdílení rizik rozhodnout nejpozději do 
31. prosince 2013. Je také nutné, aby byl 
před rozhodnutím Komise o žádosti 
členského státu příslušný operační 
program v rámci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondu soudržnosti 
revidován a pozměněn v souladu s čl. 33 
odst. 2 nařízení ES 1083/2006.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členský stát, který žádá Komisi 
o příspěvek z nástroje pro sdílení rizika,
by měl ve své písemné žádosti jasně 
specifikovat, proč se domnívá, že splňuje 
jednu z podmínek způsobilosti uvedených 
ve čl. 77 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1083/2006, a měl by k ní přiložit 
všechny nezbytné informace požadované 
tímto nařízením s cílem prokázat splnění 
dané podmínky způsobilosti. Členské státy 
přiloží ke svým žádostem u všech operací, 
na které se nevztahuje rozhodnutí Komise 
podle článku 41 nařízení (ES) 
č. 1083/2006, údaje požadované v souladu 
s článkem 40 nařízení (ES) č. 1083/2006. 
Žádosti nebo části žádostí týkající se 
operací, které nespadají pod jeden nebo 
více stávajících operačních programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a z Fondu 
soudržnosti, musí být vypracovány ve 
spolupráci s partnery uvedenými v čl. 11 
nařízení (ES) č. 1083/2006 . Žádající 
členský stát by měl ve své žádosti také 
určit programy (při předložení 
konkrétního seznamu navrhovaných 
projektů a potřeb, které mají být 
financovány) spolufinancované nástroji 
politiky soudržnosti a části finančních 
přídělů pro tyto programy na rok 2012 
a 2013, které chce přidělit nástroji pro 
sdílení rizika. Je tedy nezbytné, aby žádost 
členského státu byla Komisi předána 
nejpozději do 31. srpna 2013, aby Komise 
mohla přijmout rozhodnutí o účasti 
žádajícího státu na nástroji pro sdílení 
rizika nejpozději do 31. prosince 2013. Je 
také nutné, aby po rozhodnutí Komise 
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o žádosti členského státu byl příslušný 
operační program v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti revidován a pozměněn 
v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení ES 
1083/2006.

Or. en

Odůvodnění

Vycházející z pozměňovacího návrhu 7 zpravodajky.

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Vybrané operace způsobilé v rámci 
nástroje pro sdílení rizika by měly být buď 
hlavní projekty, na které se již vztahuje 
rozhodnutí Komise podle článku 41 
nařízení (ES) č. 1083/2006, nebo jiné 
projekty spolufinancované z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj nebo Fondu 
soudržnosti a spadající pod jeden nebo 
více z jejich operačních programů, a to 
v případě, kdy tyto projekty čelí 
nedostatečnému financování v oblasti
investičních nákladů, které by měli nést 
soukromí investoři. Vybranými operacemi 
by rovněž mohly být ty, které přispívají 
k cílům národního strategického 
referenčního rámce žádající země 
a strategických obecných zásad 
Společenství pro soudržnost a které 
mohou ze své podstaty přispět k podpoře 
růstu a posílení hospodářského oživení, 
pokud k tomu budou mít finanční 
prostředky z nástroje pro sdílení rizika. 
Konečně by nástroj pro sdílní rizika mohl 
být také použitý na financování operací 
vyplývajících z přeprogramování částí 
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nebo celých operačních programů, které 
spolufinancuje Evropský fond pro 
regionální rozvoj nebo Fond soudržnosti, 
s ohledem na investiční příležitosti dle 
nařízení (ES) č. 397/2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, pokud jde
o způsobilost investic do energetické 
účinnosti a obnovitelné energie v oblasti 
bydlení a v souladu s nařízením (EU) 
č. 437/2010, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost 
intervencí do bydlení ve prospěch 
marginalizovaných společenství. Finanční 
příděly dostupné pro operace, které 
nespadají pod jeden nebo více stávajících 
operačních programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a z Fondu 
soudržnosti, by měly být omezeny na 
částky zbývající z financování operací, 
které jsou součástí těchto operačních 
programů.

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 8 zpravodajky. Přednostní přístup k financování v rámci 
nástroje pro sdílení rizika by měly mít operace, které jsou součástí stávajících programů 
v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Nástroje by měly navíc 
mít možnost využít i projekty vyplývající z přeprogramování operačních programů, s ohledem 
na investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetické účinnosti a 
sociálního bydlení, které by mohly přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16e) Komise by měla ověřit, zda 
informace předložené žádajícím členským 
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státem jsou správné, a jestli je tedy žádost 
oprávněná, a měla by mít pravomoc 
přijmout do čtyř měsíců rozhodnutí 
o konkrétních podmínkách účasti tohoto 
státu na nástroji pro sdílení rizika. Mělo 
by nicméně být zajištěno, že za způsobilé 
k financování ze stanoveného nástroje pro 
sdílení rizika budou uznány jen ty 
projekty s prokazatelně pozitivními 
dopady na místní hospodářství a trhy 
práce, o jejichž financování rozhodla 
Evropská investiční banka nebo 
vnitrostátní či mezinárodní veřejnoprávní 
subjekty nebo subjekty soukromého práva 
pověřené výkonem veřejné služby, vždy 
podle okolností. Rozhodnutí Komise by 
mělo být v zájmu transparentnosti 
a právní jistoty zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 10 zpravodajky. Mělo by se zajistit, aby projekty 
využívající nástroj pro sdílení rizika pozitivně přispívaly k rozvoji místních hospodářství a 
trhů práce.

Pozměňovací návrh 28
Mojca Kleva

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16f) Vzhledem k povaze nástroje pro 
sdílení rizika zavedeného tímto nařízením 
a jeho účelu, tedy zaměření na řízení 
krize, a vzhledem k nebývalé krizi, jež 
postihla mezinárodní trhy, 
a hospodářskému poklesu, který vážně 
narušil finanční stabilitu několika 
členských států a žádá si rychlou reakci, 
aby byly vyváženy dopady na reálnou 
ekonomiku, trh práce a občany, je 
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vhodné, aby toto nařízení vstoupilo 
v platnost den poté, co bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16g) V souladu s nařízením (ES) 
č. 397/2009, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost 
investic do energetické účinnosti a 
obnovitelné energie v oblasti bydlení, a 
v souladu s nařízením (EU) č. 437/2010,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
pokud jde o způsobilost intervencí do 
bydlení ve prospěch marginalizovaných 
společenství, a také s ohledem na bod 
1.1.3. rozhodnutí Rady 2006/702/ES o 
strategických obecných zásadách 
Společenství pro soudržnost, by projekty 
sestávající z intervencí do bydlení ve 
prospěch marginalizovaných společenství 
a projekty na zlepšení energetické 
účinnosti, například v budovách, a šíření 
modelů rozvoje s malou energetickou 
náročností a obnovitelnými energiemi, 
které mohou zajistit příslušným členským 
státům vedoucí pozici a posílit tak jejich 
konkurenceschopnost a současně přispět 
k rozvoji cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, měly mít přístup k financím 
z nástroje pro sdílení rizika.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Danuta Maria Hübner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 36 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:

(2) Vkládá se článek, který zní: 

„Článek 36a
Nástroj pro sdílení rizika

1. Pro účely tohoto článku se pojmem 
nástroj pro sdílení rizika rozumí finanční 
nástroj (úvěry, záruky a jiné finanční 
nástroje), který v případě potřeby zaručuje 
celkové nebo částečné pokrytí vymezených 
rizik výměnou za dohodnutou odměnu.

„2a. Členské státy, které splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2 
mohou přispět částí svých finančních 
přídělů uvedených v článcích 19 a 20 na 
nástroj pro sdílení rizika, který bude zřízen 
Komisí po dohodě s Evropskou investiční 
bankou nebo po dohodě s vnitrostátními 
nebo mezinárodními subjekty veřejného 
sektoru nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky, pro účely poskytování a 
přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

2. Členské státy, které splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2 
mohou přispět částí svých finančních 
přídělů uvedených v článcích 19 a 20 na 
nástroj pro sdílení rizika, který bude zřízen 
Komisí po dohodě s Evropskou investiční 
bankou nebo po dohodě s vnitrostátními 
nebo mezinárodními subjekty veřejného 
sektoru nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky, pro účely poskytování a 
přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

3. Dohoda o spolupráci uvedená v bodu 2 
bude obsahovat pravidla zejména pro: 
a) celkovou částku příspěvku Unie 
a rozpis její dostupnosti;
b) podmínky svěřeneckých účtů, které 
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stanoví smluvní prováděcí subjekt;
c) kritéria způsobilosti pro používání 
příspěvků Unie, podrobnosti ohledně 
zajištění přesného sdílení rizika (včetně 
pákového poměru) a záruky, které 
poskytne smluvní prováděcí subjekt;
d) stanovení ceny nástroje na základě 
rizikové přirážky a pokrytí 
administrativních nákladů nástroje;
e) podání žádosti a schvalovací proces 
návrhů projektů hrazených nástrojem;
f) období dostupnosti nástroje 
a požadavky na podávání zpráv.
Přesné sdílení rizika (pákový poměr), 
které je zaručeno smluvním prováděcím 
subjektem v dohodě o spolupráci, bude 
v průměru směřovat k dosažení 
1,5násobku příspěvku Unie na nástroj pro 
sdílení rizika.
Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů 
a záruk pro financování konkrétních 
operací.

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu 
soudržnosti, pokud jde o výdaje, na které 
se nevztahuje článek 56.

4. Nástroj pro sdílení rizika se použije pro 
finanční operace spolufinancované 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
nebo z Fondu soudržnosti, pokud jde 
o investiční náklady, které nemohou být 
odchylně od čl. 54 odst. 5 zohledněny jako 
způsobilé výdaje podle článku 55 nebo 
jako veřejné výdaje podle čl. 2 odst. 5 
v souladu s pravidly EU pro státní 
podporu.
Lze ho také použít na financování 
operací, které přispívají k dosažení cílů 
národního strategického referenčního 
rámce žádajícího členského státu 
a strategických obecných zásad 
Společenství pro soudržnost1 a jež mohou 
přinést nejvyšší přidanou hodnotu unijní 
strategii pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění.
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Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 
v rámci nepřímého centralizovaného řízení 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

5. Nástroj pro sdílení rizika provádí 
Komise v rámci nepřímého 
centralizovaného řízení v souladu s čl. 54 a 
čl. 56 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů a 
záruk pro financování konkrétních 
operací.

6. Způsobilý členský stát, který chce využít 
výhod nástroje pro sdílení rizika, předloží 
Komisi písemnou žádost nejpozději do 
31. srpna 2013. V této žádosti uvede 
všechny informace nezbytné pro 
potvrzení:
a) splnění jedné z podmínek uvedených 
v písmenech a), b) nebo c) čl. 77 odst. 2, 
a to poskytnutím odkazu na rozhodnutí 
Rady nebo jiný právní akt dokazující tuto 
skutečnost;
b) seznamu programů 
spolufinancovaných buď EFRR nebo FS 
a části finančních přídělů pro tyto 
programy na rok 2012 a 2013, které z nich 
chce vyjmout a přidělit nástroji pro sdílení 
rizika;
c) seznamu navrhovaných projektů podle 
bodu 4 a části přídělů na rok 2012 a 2013, 
které chce vyjmout z programů a přidělit 
je nástroji pro sdílení rizika;
d) částky dostupné výlučně v jeho 
prospěch v rámci finančního přídělu na 
politiku soudržnosti podle čl. 18 odst. 2 
a odhadu částky, která může být 
vyčleněna pro cíle nástroje pro sdílení 
rizika výlučně z rozpočtových závazků EU, 
které zbývají k uskutečnění pro rok 2012 
a 2013 podle čl. 75 odst. 1.

Dotčený členský stát zašle žádost Komisi, 
která přijme rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu, v němž popíše systém 
mající zaručit, že dostupná částka se 

7. Komise po ověření oprávněnosti žádosti 
členského státu přijme do čtyř měsíců
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu, v němž popíše systém mající zaručit, 



AM\894215CS.doc 17/26 PE483.747v01-00

CS

využije výlučně ve prospěch členského 
státu, který ji poskytl v rámci svého 
finančního přídělu na politiku soudržnosti 
podle čl. 18 odst. 2, a rovněž podmínky 
použitelné pro tento nástroj pro sdílení 
rizika. Tyto podmínky musí zahrnovat 
alespoň:

že dostupná částka se využije výlučně ve 
prospěch členského státu, který ji poskytl 
v rámci svého finančního přídělu na 
politiku soudržnosti podle čl. 18 odst. 2, 
a rovněž rozhodnutí o konkrétních 
podmínkách účasti žádajícího členského 
státu na nástroji pro sdílení rizika. Tyto 
konkrétní podmínky musí zahrnovat 
zejména:

(a) sledovatelnost a účetnictví, informace o 
využívání fondů a systémy monitorování a 
kontroly; a

(a) sledovatelnost a účetnictví, informace o 
využívání fondů, platební podmínky a 
systémy monitorování a kontroly; 

(b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení.

(b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení;

c) orientační seznam projektů způsobilých 
pro financování a
d) maximální částku příspěvku Unie, 
která může být přidělena na nástroj pro 
sdílení rizika z dostupných přídělů 
členského státu, a splátky pro provádění 
v praxi.
Rozhodnutí Komise je zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.
Při posuzování žádosti členského státu 
Komise zajistí, že za způsobilé 
k financování ze stanoveného nástroje pro 
sdílení rizika budou uznány jen ty 
projekty, o jejichž financování rozhodla 
EIB nebo vnitrostátní či mezinárodní 
veřejnoprávní subjekt nebo subjekt 
soukromého práva pověřený výkonem 
veřejné služby.
8. Rozhodnutí Komise uvedenému v bodu 
7 bude předcházet revize dotčených 
operačních programů v rámci EFRR a FS 
v souladu s čl. 33 odst. 2.

Stanoví se přísný strop pro finanční příděly 
na tento nástroj pro sdílení rizika a tyto
příděly netvoří žádné podmíněné závazky 
ani pro rozpočet Unie, ani pro dotčený 
členský stát.

9. Stanoví se přísný strop pro finanční 
příděly na tento nástroj pro sdílení rizika, 
který nepřesáhne 10 % z celkového 
orientačního přídělu pro žádající členský 
stát pro rok 2007 až 2013, co se týče 
EFRR a FS, schváleného v souladu s čl. 
28 odst. 3 písm. b). Finanční příděly 
dostupné pro projekty v odstavci 4 
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pododstavci 2 tohoto článku jsou omezeny 
na částky zbývající z financování operací 
uvedených v odstavci 4 pododstavci 1. 
Kromě celkového příspěvku Unie na 
nástroj pro sdílení rizika schváleného 
v rozhodnutí a uvedeného v bodu 7 účast 
Unie na tomto nástroji netvoří žádné další
podmíněné závazky ani pro rozpočet Unie, 
ani pro dotčený členský stát.

Jakákoli částka zbývající po dokončení 
operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 
sdílení rizika, může být v rámci nástroje 
pro sdílení rizika použita znovu, a to na 
žádost dotčeného členského státu, pokud 
tento členský stát stále splňuje jednu 
z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2.
Pokud členský stát uvedené podmínky již 
nesplňuje, považuje se zbývající částka za 
účelově vázaný příjem ve smyslu 
článku 18 finančního nařízení. Na žádost 
dotčeného členského státu se dodatečné 
položky závazků vytvořené těmito účelově 
vázanými příjmy přidají v následujícím 
roce do finančního přídělu na politiku 
soudržnosti dotčeného členského státu.“

10. Jakákoli vrácená částka nebo částka 
zbývající po dokončení operace, na kterou 
se vztahuje nástroj pro sdílení rizika, může 
být v rámci nástroje pro sdílení rizika 
použita znovu, a to na žádost dotčeného 
členského státu, pokud tento členský stát 
stále splňuje jednu z podmínek 
stanovených v čl. 77 odst. 2 písm. a), b) 
a c). Pokud členský stát žádnou 
z uvedených podmínek již nesplňuje, 
považuje se zbývající nebo vrácená částka 
za účelově vázaný příjem ve smyslu 
článku 18 finančního nařízení. Na žádost 
dotčeného členského státu se dodatečné 
položky závazků vytvořené těmito účelově 
vázanými příjmy přidají v následujícím 
roce do finančního přídělu na politiku 
soudržnosti dotčeného členského státu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Crescenzio Rivellini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V článku 36 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:

2) V článku 36 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:

„2a. Členské státy, které splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2
mohou přispět částí svých finančních 

„2a. Členské státy mohou přispět částí 
svých finančních přídělů uvedených 
v článcích 19 a 20 na nástroj pro sdílení 
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přídělů uvedených v článcích 19 a 20 na 
nástroj pro sdílení rizika, který bude zřízen 
Komisí po dohodě s Evropskou investiční 
bankou nebo po dohodě s vnitrostátními 
nebo mezinárodními subjekty veřejného 
sektoru nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky, pro účely poskytování a 
přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

rizika, který bude zřízen Komisí po dohodě 
s Evropskou investiční bankou nebo po 
dohodě s vnitrostátními nebo 
mezinárodními subjekty veřejného sektoru 
nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky, pro účely poskytování a 
přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu 
soudržnosti, pokud jde o výdaje, na které 
se nevztahuje článek 56. 

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu 
soudržnosti, nebo projekty v oblasti 
infrastruktury a projekty MSP, které 
souvisí s hospodářským oživením a 
vytvářením pracovních míst v dotčených 
členských státech.

Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 
v rámci nepřímého centralizovaného řízení 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. 

Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 
v rámci nepřímého centralizovaného řízení 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. 

Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů a záruk 
pro financování konkrétních operací.

Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů a záruk 
pro financování konkrétních operací.

Dotčený členský stát zašle žádost Komisi, 
která přijme rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu, v němž popíše systém 
mající zaručit, že dostupná částka se 
využije výlučně ve prospěch členského 
státu, který ji poskytl v rámci svého 
finančního přídělu na politiku soudržnosti 
podle čl. 18 odst. 2, a rovněž podmínky 
použitelné pro tento nástroj pro sdílení 
rizika. Tyto podmínky musí zahrnovat 
alespoň:

Komise na žádost dotčeného členského 
státu přijme v souladu se žádostí 
dotčeného členského státu rozhodnutí 
prostřednictvím prováděcího aktu, v němž 
popíše systém mající zaručit, že dostupná 
částka se využije výlučně ve prospěch 
členského státu, který ji poskytl v rámci 
svého finančního přídělu na politiku 
soudržnosti podle čl. 18 odst. 2, a rovněž 
podmínky použitelné pro tento nástroj pro 
sdílení rizika. Tyto podmínky musí 
zahrnovat alespoň:
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a) sledovatelnost a účetnictví, informace o 
využívání fondů a systémy monitorování a 
kontroly; a

a) sledovatelnost a účetnictví, informace o 
využívání fondů a systémy monitorování a 
kontroly; a

b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení. 

b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení. 

Stanoví se přísný strop pro finanční příděly 
na tento nástroj pro sdílení rizika a tyto 
příděly netvoří žádné podmíněné závazky 
ani pro rozpočet Unie, ani pro dotčený 
členský stát.

Stanoví se přísný strop pro finanční příděly 
na tento nástroj pro sdílení rizika a tyto 
příděly netvoří žádné podmíněné závazky 
ani pro rozpočet Unie, ani pro dotčený 
členský stát.

Jakákoli částka zbývající po dokončení 
operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 
sdílení rizika, může být v rámci nástroje 
pro sdílení rizika použita znovu, a to na 
žádost dotčeného členského státu, pokud 
tento členský stát stále splňuje jednu 
z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2. 
Pokud členský stát uvedené podmínky již 
nesplňuje, považuje se zbývající částka za 
účelově vázaný příjem ve smyslu 
článku 18 finančního nařízení. Na žádost 
dotčeného členského státu se dodatečné 
položky závazků vytvořené těmito účelově 
vázanými příjmy přidají v následujícím 
roce do finančního přídělu na politiku 
soudržnosti dotčeného členského státu."

Jakákoli částka zbývající po dokončení 
operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 
sdílení rizika, může být v rámci nástroje 
pro sdílení rizika použita znovu, a to na 
žádost dotčeného členského státu do konce 
programovacího období 2007–2013, nebo 
se bude považovat za účelově vázaný 
příjem ve smyslu článku 18 finančního 
nařízení. Na žádost dotčeného členského 
státu se dodatečné položky závazků 
vytvořené těmito účelově vázanými příjmy 
přidají v následujícím roce do finančního 
přídělu na politiku soudržnosti dotčeného 
členského státu."

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti se současnou hospodářskou krizí mají všechny členské státy problémy přilákat 
soukromý kapitál k doplnění současných omezených finančních zdrojů. Návrh by se proto 
neměl vztahovat pouze na členské státy EU, které dostávají finanční pomoc z EU, ale na 
všechny členské státy. Zařazením dalších projektů v oblasti infrastruktury (jak se navrhuje 
v důvodové zprávě Komise) a MSP by bylo možné se vyhnout nutnosti měnit příslušné 
operační programy.

Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 2
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 36 - odst. 2a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 36 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:

(2) Vkládá se článek, který zní:

„Článek 36a
Nástroj pro sdílení rizika

1. Pro účely tohoto článku se pojmem 
nástroj pro sdílení rizika rozumí finanční 
nástroj (úvěry, záruky a jiné finanční 
nástroje), který v případě potřeby zaručuje 
celkové nebo částečné pokrytí vymezených 
rizik výměnou za dohodnutou odměnu.

„2a Členské státy, které splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2, 
mohou přispět částí svých finančních 
přídělů uvedených v článcích 19 a 20 na 
nástroj pro sdílení rizika, který bude zřízen 
Komisí po dohodě s Evropskou investiční 
bankou nebo po dohodě s vnitrostátními 
nebo mezinárodními subjekty veřejného 
sektoru nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky, pro účely poskytování 
a přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

2. Členské státy, které splňují jednu 
z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 2 
písm. a), b) a c), mohou přispět částí svých 
finančních přídělů uvedených v článcích 19 
a 20 na nástroj pro sdílení rizika, který 
bude zřízen pomocí dohody o spolupráci, 
již Komise uzavře buď s Evropskou 
investiční bankou nebo s vnitrostátními 
nebo mezinárodními subjekty veřejného 
sektoru nebo subjekty soukromého práva 
pověřenými výkonem veřejné služby, které 
poskytují dostatečné záruky podle čl. 54 
odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002, za podobných 
podmínek jako v případě Evropské 
investiční banky (dále jen smluvní 
prováděcí subjekt), pro účely poskytování 
a přidělování kapitálu na úvěry a záruky 
a rovněž jiné finanční nástroje udělované 
tímto nástrojem pro sdílení rizika.

3. Dohoda o spolupráci uvedená v bodu 2
bude obsahovat pravidla zejména pro: 
a) celkovou částku příspěvku Unie 
a rozpis její dostupnosti;
b) podmínky svěřeneckých účtů, které 
stanoví smluvní prováděcí subjekt;
c) kritéria způsobilosti pro používání 
příspěvků Unie, podrobnosti ohledně 
zajištění přesného sdílení rizika (včetně 
pákového poměru) a záruky, které 
poskytne smluvní prováděcí subjekt;
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d) stanovení ceny nástroje na základě 
rizikové přirážky a pokrytí 
administrativních nákladů nástroje;
e) podání žádosti a schvalovací proces 
návrhů projektů hrazených nástrojem, 
včetně analýzy nákladů a výnosů, která 
zahrnuje hodnocení rizika a 
předpokládaný dopad na dané odvětví a 
socioekonomickou situaci členského státu 
nebo regionu;
f) období dostupnosti nástroje 
a požadavky na podávání zpráv.

Přesné sdílení rizika (pákový poměr), 
které je zaručeno smluvním prováděcím 
subjektem v dohodě o spolupráci, bude 
v průměru směřovat k dosažení 
1,5násobku příspěvku Unie na nástroj pro 
sdílení rizika.
Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů 
a záruk pro financování konkrétních 
operací.

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu 
soudržnosti, pokud jde o výdaje, na které 
se nevztahuje článek 56.

4. Nástroj pro sdílení rizika se použije pro 
finanční operace spolufinancované 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
nebo z Fondu soudržnosti, pokud jde 
o investiční náklady, které nemohou být 
odchylně od čl. 54 odst. 5 zohledněny jako 
způsobilé výdaje podle článku 55 nebo 
jako veřejné výdaje podle čl. 2 odst. 5 
v souladu s pravidly EU pro státní 
podporu.
Lze ho také použít na financování 
operací, které přispívají k dosažení cílů 
národního strategického referenčního 
rámce žádajícího členského státu 
a strategických obecných zásad 
Společenství pro soudržnost1 a jež mohou 
přinést nejvyšší přidanou hodnotu unijní 
strategii pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění.
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Lze ho také použít na financování operací 
vyplývajících z přeprogramování celého 
operačního programu nebo částí 
operačního programu 
spolufinancovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj nebo Fondu 
soudržnosti s ohledem na investiční 
příležitosti dle nařízení (ES) č. 397/2009, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
pokud jde způsobilost investic do 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie v oblasti bydlení a v souladu 
s nařízením (EU) č. 437/2010, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
pokud jde o způsobilost intervencí do 
bydlení ve prospěch marginalizovaných 
společenství. 

Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 
v rámci nepřímého centralizovaného řízení 
v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

5. Nástroj pro sdílení rizika provádí 
Komise v rámci nepřímého 
centralizovaného řízení v souladu 
s článkem 54 a čl. 56 odst. 1 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. 

Platby do nástroje pro sdílení rizika se 
provádějí v tranších v souladu 
s plánovaným využíváním nástroje pro 
sdílení rizika při poskytování úvěrů 
a záruk pro financování konkrétních 
operací.

6. Způsobilý členský stát, který chce využít 
výhod nástroje pro sdílení rizika, předloží 
Komisi písemnou žádost nejpozději do 
31. srpna 2013. V této žádosti uvede 
všechny informace nezbytné pro 
potvrzení:
a) splnění jedné z podmínek uvedených 
v písmenech a), b) nebo c) čl. 77 odst. 2, 
a to poskytnutím odkazu na rozhodnutí 
Rady nebo jiný právní akt dokazující tuto 
skutečnost;
b) seznamu programů 
spolufinancovaných buď EFRR nebo FS 
a části finančních přídělů pro tyto 
programy na rok 2012 a 2013, které chce 
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přerozdělit nástroji pro sdílení rizika;
(d) částky dostupné výlučně v jeho 
prospěch v rámci finančního přídělu na 
politiku soudržnosti podle čl. 18 odst. 2 
a odhadu částky, která může být 
vyčleněna pro cíle nástroje pro sdílení 
rizika výlučně z rozpočtových závazků EU, 
které zbývají k uskutečnění pro rok 2012 
a 2013 podle čl. 75 odst. 1;
e) v případě všech operací, o kterých 
Komise nerozhodovala v souladu s 
článkem 41, informace vyžadované dle 
článku 40;
f) v případě žádostí nebo částí žádostí, 
které nespadají pod jeden nebo více 
operačních programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj nebo Fondu 
soudržnosti, důkazu, že byla žádost 
vypracována ve spolupráci s partnery 
v souladu s článkem 11. 

Dotčený členský stát zašle žádost Komisi, 
která přijme rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu, v němž popíše systém 
mající zaručit, že dostupná částka se 
využije výlučně ve prospěch členského 
státu, který ji poskytl v rámci svého 
finančního přídělu na politiku soudržnosti 
podle čl. 18 odst. 2, a rovněž podmínky 
použitelné pro tento nástroj pro sdílení 
rizika. Tyto podmínky musí zahrnovat 
alespoň:

7. Komise po ověření oprávněnosti žádosti 
na základě informací, které jí členský stát 
předložil, přijme do čtyř měsíců
rozhodnutí, prostřednictvím prováděcího 
aktu, v němž popíše systém mající zaručit, 
že dostupná částka se využije výlučně ve 
prospěch členského státu, který ji poskytl 
v rámci svého finančního přídělu na 
politiku soudržnosti podle čl. 18 odst. 2, 
a rovněž rozhodnutí o konkrétních 
podmínkách účasti žádajícího členského 
státu na nástroji pro sdílení rizika. Tyto 
konkrétní podmínky musí zahrnovat 
zejména::

a) sledovatelnost a účetnictví, informace 
o využívání fondů a systémy monitorování 
a kontroly; a

a) sledovatelnost, demokratickou kontrolu
a účetnictví, informace o využívání fondů, 
platební podmínky a systémy 
monitorování a kontroly; 

b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení.

b) strukturu poplatků a jiných nákladů na 
správu a řízení;
c) orientační seznam projektů způsobilých 
pro financování a
d) maximální výši příspěvku Unie, která 
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může být přidělena na nástroj pro sdílení 
rizika z dostupných přídělů členského 
státu, a splátky pro provádění v praxi.
Rozhodnutí Komise je zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.
Při posuzování žádosti členského státu 
Komise zajistí, že za způsobilé 
k financování ze stanoveného nástroje pro 
sdílení rizika budou uznány jen projekty 
s prokazatelně pozitivními dopady na 
místní hospodářství a trhy práce, o jejichž 
financování rozhodla Evropská investiční 
banka nebo vnitrostátní či mezinárodní 
veřejnoprávní subjekty nebo subjekty 
soukromého práva pověřené výkonem 
veřejné služby.
8. Rozhodnutí Komise uvedenému v bodu 
7 bude předcházet revize dotčených 
operačních programů v rámci EFRR a FS 
v souladu s čl. 33 odst. 2.

Stanoví se přísný strop pro finanční příděly 
na tento nástroj pro sdílení rizika a tyto
příděly netvoří žádné podmíněné závazky 
ani pro rozpočet Unie, ani pro dotčený 
členský stát.

9. Stanoví se přísný strop pro finanční 
příděly na tento nástroj pro sdílení rizika, 
který nepřesáhne 10 % z celkového 
orientačního přídělu pro žádající členský 
stát pro rok 2007 až 2013, co se týče 
EFRR a FS, schváleného v souladu s čl. 
28 odst. 3 písm. b). Finanční příděly 
dostupné pro projekty v odstavci 4 
pododstavci 2 tohoto článku jsou omezeny 
na částky zbývající z financování operací 
uvedených v odstavci 4 pododstavci 1. 
Kromě celkového příspěvku Unie na 
nástroj pro sdílení rizika schváleného 
v rozhodnutí a uvedeného v bodu 7 účast 
Unie na tomto nástroji netvoří žádné další
podmíněné závazky ani pro rozpočet Unie, 
ani pro dotčený členský stát.

Jakákoli částka zbývající po dokončení 
operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 
sdílení rizika, může být v rámci nástroje 
pro sdílení rizika použita znovu, a to na 
žádost dotčeného členského státu, pokud 
tento členský stát stále splňuje jednu 
z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2. 
Pokud členský stát uvedené podmínky již 
nesplňuje, považuje se zbývající částka za 

10. Jakákoli částka zbývající po dokončení 
operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 
sdílení rizika, může být v rámci nástroje 
pro sdílení rizika použita znovu, a to na 
žádost dotčeného členského státu, pokud 
tento členský stát stále splňuje jednu 
z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2 
písm. a), b) a c). Pokud členský stát 
žádnou z uvedených podmínek již 
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účelově vázaný příjem ve smyslu 
článku 18 finančního nařízení. Na žádost 
dotčeného členského státu se dodatečné 
položky závazků vytvořené těmito účelově 
vázanými příjmy přidají v následujícím 
roce do finančního přídělu na politiku 
soudržnosti dotčeného členského státu.“

nesplňuje, považuje se zbývající částka za 
účelově vázaný příjem ve smyslu 
článku 18 finančního nařízení. Na žádost 
dotčeného členského státu se dodatečné 
položky závazků vytvořené těmito účelově 
vázanými příjmy přidají v následujícím 
roce do finančního přídělu na politiku 
soudržnosti dotčeného členského státu.

_______________
1 Viz rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 
6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost, Úř. 
věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.“

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu13 zpravodajky. Mělo by se zamezit projektům 
s negativními socioekonomickými dopady. Měla by se zavést zásada partnerství a 
demokratické kontroly. Z programů by neměly být vyloučeny projekty využívající nástroj pro 
sdílení rizika, které byly doposud součástí programů v rámci politiky soudržnosti. Projekty 
vyplývající z přeprogramovaných operačních programů by měly být způsobilé, s ohledem na 
investice do obnovitelných energií, energetické účinnosti a sociálního bydlení.


