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Pozměňovací návrh 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby každý fond SSR splnil své poslání, tj. 
přispět ke strategii Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
musí podporovat tyto tematické cíle:

Aby každý evropský strukturální a 
investiční fond přispíval ke strategii Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a rovněž ke 
zvláštním úkolům stanoveným pro 
jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli 
vycházejícími ze Smlouvy, včetně 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, musí podporovat tyto 
tematické cíle:

(1) posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací;

(1) posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací;

(2) zlepšení přístupu, využití a kvality 
informačních a komunikačních technologií;

(2) zlepšení přístupu, využití a kvality 
informačních a komunikačních technologií;

(3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství a 
akvakultury (v případě EMFF);

(3) zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků, odvětví zemědělství 
(v případě EZFRV) a odvětví rybářství a 
akvakultury (v případě EMFF);

(4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech odvětvích;

(4) podpora přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství ve všech odvětvích;

(5) podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;

(5) podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;

(6) ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů;

(6) zachování a ochrana životního 
prostředí a podpora účinného využívání 
zdrojů;

(7) podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

(7) podpora udržitelné dopravy a 
odstraňování překážek v klíčových 
síťových infrastrukturách;

(8) podpora zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil;

(8) podpora udržitelné a kvalitní
zaměstnanosti a podpora mobility 
pracovních sil;

(9) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě;

(9) podpora sociálního začleňování, boj 
proti chudobě a jakékoli diskriminaci;
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(10) investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení;

(10) investice do vzdělávání, školení a 
odborné přípravy k získání dovedností a 
celoživotního učení;

(11) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy.

(11) posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastněných 
stran a účinné veřejné správy.

Tematické cíle se promítají do konkrétních 
priorit pro každý fond SSR, které jsou 
stanoveny ve zvláštních pravidlech pro 
fondy.

Tematické cíle se promítají do konkrétních 
priorit pro každý evropský strukturální a 
investiční fond, které jsou stanoveny ve 
zvláštních pravidlech pro fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ustanovení řešící územní problémy a 
kroky, jež mají být přijaty v zájmu podpory 
integrovaného přístupu odrážejícího 
úlohu městských, venkovských, a 
pobřežních oblastí a oblastí rybolovu, 
jakož i specifické problémy oblastí se 
zvláštními územními rysy uvedených v 
článcích 174 a 349 Smlouvy;

d) ustanovení řešící klíčové územní 
problémy městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a oblastí rybolovu, 
demografické problémy regionů nebo 
specifické potřeby zeměpisných oblastí, 
které jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami, jak jsou uvedeny v článku
174 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
a specifické problémy nejvzdálenějších 
regionů uvedených v článku 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.702v03-00 6/54 AM\942530CS.doc

CS

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předběžné podmínky jsou vymezeny pro 
každý fond SSR ve zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů.

vypouští se

2. Členské státy posoudí, zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

2. Členské státy v souladu se svým 
institucionálním a právním rámcem a 
v souvislosti s vytvořením dohod o 
partnerství a programů posoudí, zda 
předběžné podmínky stanovené 
v příslušných zvláštních pravidlech 
týkajících se fondů a obecné předběžné 
podmínky stanovené v příloze V jsou 
použitelné na zvláštní cíle plněné v rámci 
priorit jejich programů a zda jsou 
použitelné předběžné podmínky splněny.

Předběžné podmínky se použijí pouze za 
předpokladu, že je splněna definice 
uvedená v článku 2, pokud jde o 
specifické cíle plněné v rámci priorit 
daného programu, a do té míry, v jaké je 
splněna. Posouzení splnění se omezí na 
kritéria stanovená ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů.

3. Pokud předběžné podmínky nejsou 
splněny k datu předložení smlouvy 
o partnerství, uvedou členské státy ve 
smlouvě o partnerství přehled opatření, 
která mají být přijata na celostátní a 
regionální úrovni, a harmonogram jejich 
provádění, aby bylo zajištěno jejich 
splnění nejpozději do dvou let po přijetí 
smlouvy o partnerství nebo do 
31. prosince 2016, podle toho, co nastane 
dříve.

3. Dohoda o partnerství uvede přehled 
posouzení splnění použitelných 
předběžných podmínek na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni a u podmínek, 
které podle posouzení uvedeného v 
odstavci 2 nebyly splněny k datu 
předložení dohody o partnerství, uvede 
dotčené priority, odpovědné orgány, 
opatření, která mají být přijata pro splnění 
předběžných podmínek a harmonogram 
jejich přijímání. Každý program uvede 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů použitelné předběžné podmínky, 
které podle posouzení uvedeného v 
odstavci 2 nebyly k datu předložení 
dohody o partnerství splněny. Členské 
státy tyto předběžné podmínky splní 
nejpozději do 31. prosince 2016 a jejich 
splnění oznámí nejpozději ve výroční 
zprávě o provádění v roce 2017 nebo ve 
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zprávě o pokroku v roce 2017.

4. Členské státy stanoví v příslušných 
programech podrobná opatření týkající se 
plnění předběžných podmínek, včetně 
harmonogramu jejich provádění.

vypouští se

5. Komise informace o splnění 
předběžných podmínek posoudí v rámci 
svého posouzení smlouvy o partnerství a 
programů.

5. Komise posoudí soudržnost a 
přiměřenost informací, které členský stát 
poskytl ohledně splnění použitelných
předběžných podmínek v rámci svého 
posouzení dohody o partnerství a/nebo 
programů.

Toto posouzení splnění se omezí na 
kritéria stanovená ve zvláštních 
pravidlech týkajících se fondů a 
respektuje vnitrostátní a regionální 
pravomoci, pokud jde o rozhodování 
o konkrétních a přiměřených politických 
opatřeních včetně obsahu strategií.

Při schvalování programu se může 
rozhodnout pozastavit všechny průběžné 
platby na program nebo jejich část, dokud 
nedojde k uspokojivému dokončení 
opatření ke splnění předběžných 
podmínek. Nedokončení opatření ke 
splnění předběžných podmínek ve lhůtě 
stanovené v programu je důvodem pro 
pozastavení plateb ze strany Komise.

Komise při schvalování programu může 
rozhodnout pozastavit všechny průběžné 
platby na příslušnou prioritu daného 
programu nebo jejich část, dokud nedojde 
k uspokojivému dokončení opatření
uvedených v odstavci 3, pokud je to 
nezbytné pro to, aby se předešlo 
významnému snížení účinnosti a efektivity 
dosahování specifických cílů dané 
priority. Nedokončení opatření ke splnění 
použitelných předběžných podmínek, které 
nebyly splněny ke dni předložení 
příslušného programu, ve lhůtě stanovené
v odstavci 3 je důvodem pro pozastavení 
průběžných plateb ze strany Komise.
5a. Komise pozastavení průběžných plateb 
pro prioritu neprodleně zruší, pokud 
členský stát dokončí opatření týkající se 
splnění předběžných podmínek 
použitelných pro daný program, které 
nebyly splněny v okamžiku, kdy Komise o 
tomto pozastavení rozhodla. Komise toto 
pozastavení rovněž neprodleně zruší v 
případě, že po změně programu 
souvisejícího s dotčenou prioritou se 
příslušná předběžná podmínka již 
nepoužije.
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6. Odstavce 1 až 5 se nepoužijí na 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce.

6. Odstavce 1 až 5a se nepoužijí na 
programy v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční nástroje Finanční nástroje
1. Fondy SSR lze využívat k podpoře 
finančních nástrojů v rámci programu, a to 
včetně případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority na základě 
předběžného hodnocení, které odhalilo 
různá selhání trhu či ne právě optimální 
investiční situace, a na základě 
investičních potřeb.

1. Evropské strukturální a investiční
fondy lze využívat k podpoře finančních 
nástrojů v rámci programu, a to včetně 
případů, kdy k tomu dochází 
prostřednictvím fondů fondů, s cílem 
přispět k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci priority.

Finanční nástroje lze kombinovat s granty, 
se subvencemi úrokových sazeb a se 
subvencemi poplatků za záruky.
V takovém případě se musí vést 
samostatné záznamy pro každou 
jednotlivou formu financování.

Finanční nástroje se uplatňují na podporu 
investic, které jsou podle očekávání 
finančně životaschopné a nemohou získat 
dostatečné financování z tržních zdrojů.
Při uplatňování tohoto nároku musí řídící 
orgán, fond fondů a subjekty provádějící 
daný finanční nástroj postupovat v 
souladu s platnými právními předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy, 
zejména s těmi, které upravují 
poskytování státní podpory a zadávání 
veřejných zakázek.

Komise je v souladu s článkem 142
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla týkající se předběžného 
hodnocení finančních nástrojů, 
kombinace podpory poskytované 
konečným příjemcům prostřednictvím 

vypouští se
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grantů, subvencí úrokových sazeb, 
subvencí poplatků za záruky a finančních 
nástrojů, další zvláštní pravidla ohledně 
způsobilosti výdajů a pravidla určující 
druhy činností, které nelze podporovat 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v v čl. 32 odst. 3h (nový); znění bylo 
změněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora finančních nástrojů se 
uskuteční na základě předběžného 
posouzení, které prokázalo různá selhání 
trhu či ne právě optimální investiční 
situace, a na základě odhadované míry a 
rozsahu potřeby veřejné investice, včetně 
typů finančních nástrojů, které mají získat 
podporu. Takovéto předběžné posouzení 
zahrnuje:
a) analýzu selhání trhu, ne právě 
optimálních investičních situací a 
investičních potřeb pro oblasti politiky a 
tematické cíle nebo investiční priority, 
kterým je třeba se věnovat s cílem přispět 
k dosažení specifických cílů stanovených 
v rámci priority nebo opatření, které mají 
být podpořeny prostřednictvím finančních 
nástrojů; tato analýza je založena na 
dostupné metodice osvědčených postupů;
b) posouzení přínosu finančních nástrojů, 
které mají být podporovány z evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
souladu s jinými formami veřejného 
zásahu směřujícího na tentýž trh, 
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možných důsledků pro státní podporu, 
přiměřenosti plánovaného zásahu a 
opatření k minimalizaci narušení trhu;
c) odhad dalších veřejných a soukromých 
zdrojů, které lze finančním nástrojem 
potenciálně získat postupně až na úrovni 
konečného příjemce (očekávaný pákový 
efekt), popřípadě včetně posouzení potřeby 
a míry preferenčního odměňování s cílem 
přilákat zdroje soukromých investorů jako 
protistrany a/nebo popis mechanismů, 
které budou použity ke zjištění potřeby a 
rozsahu takového preferenčního 
odměňování, jako je například 
konkurenční nebo náležitě nezávislý 
proces posuzování;
d) posouzení ponaučení získaného 
využíváním podobných nástrojů a z 
předběžných hodnocení, která provedly 
členské státy v minulosti, a toho, jak bude 
toto poučení využito při dalším postupu;
e) navrhovanou investiční strategii, včetně 
zkoumání možností prováděcích opatření 
ve smyslu článku 33, finančních 
produktů, které mají být nabídnuty, 
cílových konečných příjemců, popřípadě 
kombinace s grantovou podporou;
f) specifikaci očekávaných výsledků a 
toho, jak má daný finanční nástroj přispět 
k dosahování specifických cílů 
stanovených v rámci příslušné priority 
nebo opatření, včetně ukazatelů pro tento 
příspěvek;
g) ustanovení umožňující podle potřeby 
přezkoumávat a aktualizovat předběžné 
posouzení během provádění jakéhokoli 
finančního nástroje, který byl uplatněn na 
základě tohoto posouzení, pokud v 
prováděcí fázi řídící orgán usoudí, že 
předběžné posouzení již odpovídajícím 
způsobem neodráží podmínky na trhu 
existující v době uplatnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Předběžné posouzení lze provádět v 
jednotlivých fázích. Musí být v každém 
případě dokončeno předtím, než řídící 
orgán rozhodne o tom, že z určitého 
programu budou poskytovány příspěvky 
určitému finančnímu nástroji.
Souhrnný přehled zjištění a závěrů 
předběžných posouzení týkajících se 
finančních nástrojů se zveřejní do tří 
měsíců ode dne dokončení posouzení.
Předběžné posouzení se předkládá pro 
informaci monitorovacímu výboru v 
souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Koneční příjemci podpory poskytované 
prostřednictvím finančních nástrojů 
mohou rovněž obdržet granty nebo jinou 
pomoc z programu nebo prostřednictvím 
jiného nástroje podporovaného z rozpočtu 
Unie. V tomto případě se musí vést 
záznamy pro každý jednotlivý zdroj 
financování.

vypouští se
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Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v v čl. 32 odst. 3c (nový); znění bylo 
změněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, s 
výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci 
investic, jejichž cílem je podpora rozvoje 
nebo obnovy měst, pokud pozemky nebo 
nemovitý majetek tvoří součást investice. 
Tyto příspěvky ve formě pozemku nebo 
nemovitého majetku jsou způsobilé, jsou-
li splněny podmínky uvedené v článku 59.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 32 odst. 3c (nový); bylo při tom 
provedeno několik změn (připojení „rozvoje venkova“ a změna článku 59 na „čl. 59 odst. 1“.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud finanční nástroje podporují 
financování podniků, včetně malých a 
středních podniků, tato podpora se zaměří 
na zakládání nových podniků, kapitál v 
rané fázi – tj. počáteční kapitál a kapitál 
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pro zahájení podnikání –, rozvojový 
kapitál (kapitál na rozšíření), kapitál na 
podporu obecných činností podniku nebo 
na realizaci nových projektů, pronikání 
na nové trhy či na nový rozvoj  stávajících 
podniků, a to aniž by byla dotčena platná 
pravidla EU pro státní podporu a v 
souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů. Podpora může zahrnovat 
investice do hmotných a nehmotných 
aktiv i do provozního kapitálu v mezích 
platných pravidel EU pro státní podporu a 
s cílem stimulovat soukromý sektor jako 
poskytovatele financování podniků. 
Rovněž může zahrnovat náklady na 
převod vlastnických práv v podnicích za 
předpokladu, že se takový převod 
uskuteční mezi nezávislými investory.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Finanční nástroje lze kombinovat s 
granty, se subvencemi úrokových sazeb a 
se subvencemi poplatků za záruky. Pokud 
je podpora z evropských strukturálních a 
investičních fondů poskytována 
prostřednictvím finančních nástrojů a je 
spojena do jediné operace s dalšími 
formami podpory přímo souvisejícími s 
finančními nástroji zaměřenými na tytéž 
konečné příjemce, včetně technické 
podpory, subvencí úrokových sazeb a 
subvencí poplatků za záruky, vztahují se 
ustanovení použitelná pro finanční 
nástroje na veškeré formy podpory 
seskupené v dané operaci. V těchto 
případech musí být dodržena platná 
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pravidla EU pro poskytování státní 
podpory a pro každou formu podpory 
musí být vedeny samostatné záznamy.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Koneční příjemci podpory poskytované 
prostřednictvím finančního nástroje 
evropských strukturálních a investičních 
fondů mohou rovněž obdržet pomoc v 
rámci jiné priority nebo programu těchto 
fondů nebo prostřednictvím jiného 
nástroje podporovaného z rozpočtu Unie v 
souladu s platnými pravidly EU pro 
poskytování státní podpory. V tomto 
případě musí být vedeny samostatné 
záznamy pro každý jednotlivý zdroj 
pomoci a podpora z finančního nástroje 
evropských strukturálních a investičních 
fondů bude součástí operace se 
způsobilými výdaji oddělenými od jiných 
zdrojů pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Spojení podpory poskytované 
prostřednictvím grantů a finančních 
nástrojů podle odstavců 5 a 6 se může 
týkat stejné položky výdajů za 
předpokladu, že celková částka všech 
spojených forem podpory nepřekročí 
celkovou částku dotyčné položky výdajů a 
vztahují se na ně platná pravidla EU pro 
státní podporu. Granty se nepoužijí na 
proplacení podpory obdržené z finančních 
nástrojů. Finanční nástroje se nepoužijí 
na předběžné financování grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
32 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Věcné příspěvky nejsou způsobilým 
výdajem v rámci finančních nástrojů, s 
výjimkou příspěvků ve formě pozemků 
nebo nemovitého majetku v rámci 
investic, jejichž cílem je podpora rozvoje 
venkova a rozvoje nebo obnovy měst, 
pokud pozemky nebo nemovitý majetek 
tvoří součást investice. Tyto příspěvky ve 
formě pozemku nebo nemovitého majetku 
jsou způsobilé, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v čl. 59 odst. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
32 – odst. 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f. DPH není způsobilým výdajem 
operace, pokud není podle vnitrostátních 
právních předpisů pro DPH nevratnou. 
Nakládání s DPH na úrovni investic 
provedených konečnými příjemci se pro 
účely posouzení způsobilosti výdajů v 
rámci finančního nástroje nezohledňuje. 
Pokud jsou však finanční nástroje spojeny 
s granty podle odstavce 5 a 6, uplatní se 
na grant ustanovení čl. 59 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3g. Pro účely použití tohoto článku jsou 
platnými pravidly pro státní podporu 
pravidla platná v okamžik, kdy se řídící 
orgán nebo fond fondů smluvně zaváže, že 
z určitého programu budou poskytovány 
příspěvky určitému finančnímu nástroji, 
nebo v okamžik, kdy se smluvně zaváže 
finanční nástroj, že příspěvky z určitého 
programu budou poskytnuty určitým 
konečným příjemcům.

Or. en



AM\942530CS.doc 17/54 PE514.702v03-00

CS

Pozměňovací návrh 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3h. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví další zvláštní 
pravidla ohledně nákupu pozemků a 
spojení technické podpory s finančními 
nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění finančních nástrojů Provádění finančních nástrojů

1. Při provádění článku 32 mohou řídící 
orgány finančně podporovat:

1. Při provádění článku 32 mohou řídící 
orgány finančně podporovat:

a) finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, 
spravované přímo nebo nepřímo Komisí;

a) finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, 
spravované přímo nebo nepřímo Komisí;

b) finanční nástroje zřízené na vnitrostátní, 
regionální, nadnárodní nebo přeshraniční 
úrovni, spravované řídícím orgánem nebo 
na jeho odpovědnost.

b) finanční nástroje zřízené na vnitrostátní, 
regionální, nadnárodní nebo přeshraniční 
úrovni, spravované řídícím orgánem nebo 
na jeho odpovědnost.

2. Finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) 
upravuje hlava [VIII] finančního 
nařízení. Příspěvky z fondů SSR na 
finanční nástroje podle odst. 1 písm. a) se 
umístí na samostatné účty a používají se v 
souladu s cíli jednotlivých fondů SSR k 
podpoře opatření a konečných příjemců v 

2. Příspěvky z evropských strukturálních 
a investičních fondů na finanční nástroje 
podle odst. 1 písm. a) se umístí na 
samostatné účty a používají se v souladu s 
cíli jednotlivých evropských 
strukturálních a investičních fondů k 
podpoře opatření a konečných příjemců v 
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souladu s programem nebo programy, z 
nichž jsou příspěvky poskytnuty.

souladu s programem nebo programy, z 
nichž jsou příspěvky poskytnuty. Při 
poskytování příspěvků těmto finančním 
nástrojům musí být dodržena ustanovení 
tohoto nařízení, pokud nejsou výslovně 
stanoveny výjimky. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny předpisy upravující 
vytváření a fungování finančních nástrojů 
podle finančního nařízení, pokud nejsou v 
rozporu s pravidly nařízení o společných 
ustanoveních – v takovém případě platí 
nařízení o společných ustanoveních.

3. U finančních nástrojů podle odst. 1 
písm. b) může řídící orgán finančně 
podporovat:

3. U finančních nástrojů podle odst. 1 
písm. b) může řídící orgán finančně
podporovat:

a) finanční nástroje, které jsou v souladu se 
standardními podmínkami stanovenými 
Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s přezkumným postupem 
stanoveným v čl. 143 odst. 3;

a) finanční nástroje, které jsou v souladu se 
standardními podmínkami stanovenými 
Komisí prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s přezkumným postupem 
stanoveným v čl. 143 odst. 3;

b) již existující nebo nově vytvořené 
finanční nástroje, které jsou speciálně 
navrženy k dosažení zamýšleného účelu a 
které respektují platná pravidla Unie a 
vnitrostátní předpisy.

b) již existující nebo nově vytvořené 
finanční nástroje, které jsou speciálně 
navrženy k dosažení specifických cílů 
stanovených v rámci příslušné priority.

Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142, které 
stanoví zvláštní pravidla týkající se 
určitých druhů finančních nástrojů 
uvedených v písmenu b), jakož i produktů, 
jež lze poskytovat prostřednictvím těchto 
nástrojů.

vypouští se

4. Při podpoře finančních nástrojů 
uvedených v odst. 1 písm. b) řídící orgán 
může:

4. Při podpoře finančních nástrojů 
uvedených v odst. 1 písm. b) řídící orgán 
může:

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány z 
jiných fondů SSR), jež se věnují provádění 
finančních nástrojů v souladu s cíli 
jednotlivých fondů SSR a jež se ujmou 
prováděcích úkolů; podpora těchto investic
je omezena částkou nezbytnou pro 
provádění nových finančních nástrojů, 
které jsou v souladu s cíli tohoto nařízení; 

a) investovat do kapitálu stávajících nebo 
nově vytvořených právnických osob 
(včetně těch, které jsou financovány z 
jiných fondů evropských strukturálních a 
investičních fondů), jež se věnují 
provádění finančních nástrojů v souladu s 
cíli jednotlivých evropských 
strukturálních a investičních fondů a jež 
se ujmou prováděcích úkolů; podpora 
těchto osob je omezena částkou nezbytnou 
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nebo pro provádění nových investic, které jsou 
v souladu s ustanoveními článku 32 a s 
cíli tohoto nařízení; nebo

b) svěřit prováděcí úkoly: b) svěřit prováděcí úkoly:

i) Evropské investiční bance; i) Evropské investiční bance;
ii) mezinárodním finančním institucím, 
jejichž akcionářem je členský stát, nebo 
finančním institucím se sídlem v členském 
státě, jejichž úkolem je dosahovat 
veřejného zájmu pod kontrolou orgánu 
veřejné správy, a které byly vybrány v 
souladu s platnými pravidly Unie a 
vnitrostátními předpisy;

ii) mezinárodním finančním institucím, 
jejichž akcionářem je členský stát, nebo 
finančním institucím se sídlem v členském 
státě, jejichž úkolem je dosahovat 
veřejného zájmu pod kontrolou orgánu 
veřejné správy;

iii) veřejnoprávnímu nebo 
soukromoprávnímu subjektu vybranému v 
souladu s platnými pravidly Unie a 
vnitrostátními předpisy;

iii) veřejnoprávnímu nebo 
soukromoprávnímu subjektu;

c) v případě finančních nástrojů, které jsou 
tvořeny pouze půjčkami nebo zárukami, se 
ujmout prováděcích úkolů přímo.

c) v případě finančních nástrojů, které jsou 
tvořeny pouze půjčkami nebo zárukami, se 
ujmout prováděcích úkolů přímo. V tomto
případě je řídící orgán považován za 
příjemce ve smyslu čl. 2 odst. 8.
Při provádění finančního nástroje musí 
subjekty uvedené v písmenech a), b) a c) 
zajistit soulad s platnými unijními a 
vnitrostátními právními předpisy, včetně 
pravidel vztahujících se na evropské 
strukturální a investiční fondy, 
poskytování státní podpory a zadávání 
veřejných zakázek a včetně příslušných 
norem a platných právních předpisů v 
oblasti předcházení praní peněz, boje proti 
terorismu a daňových podvodů. Tyto 
subjekty nesmí být usazeny na územích, 
jejichž soudy při uplatňování 
mezinárodně uznávaných daňových 
standardů nespolupracují s Unií, ani 
udržovat obchodní styky se subjekty tam 
usazenými, a tyto požadavky jsou povinny 
začlenit do svých smluv s vybranými 
finančními zprostředkovateli.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví pravidla týkající 
se dohod o financování, úlohy a 

vypouští se
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odpovědnosti subjektů, které jsou 
pověřeny prováděcími úkoly, jakož i 
nákladů a poplatků týkajících se správy.

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 33 odst. 4 poslední pododstavec; 
znění bylo změněno.

4.1.a. Pokud je finanční nástroj prováděn 
podle odst. 4 písm. a) a b) podle prováděcí 
struktury daného finančního nástroje, 
musí být podmínky pro příspěvky 
z programů na finanční nástroje 
stanoveny v dohodách o financování v 
souladu s přílohou X na těchto úrovních:
a) v příslušných případech mezi řádně 
zmocněnými zástupci řídícího orgánu a 
subjektem, který provádí fond fondů, a
b) mezi řádně zmocněnými zástupci 
řídícího orgánu, popřípadě subjektem, 
který provádí fond fondů, a subjektem, 
který provádí daný finanční nástroj.
4.1.b. U finančních nástrojů prováděných 
podle odst. 4 písm. c) musí být podmínky 
pro příspěvky z programů na finanční 
nástroje stanoveny ve strategickém 
dokumentu v souladu s přílohou X a 
prověří je monitorovací výbor.
Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 142 akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví další zvláštní 
pravidla týkající se úlohy, závazků a 
odpovědnosti subjektů provádějících 
finanční nástroje, souvisejících kritérií 
výběru a produktů, jež lze prostřednictvím 
finančních nástrojů poskytovat v souladu 
s ustanoveními článku 32. Komise oznámí 
tyto akty v přenesené pravomoci, přijaté v 
souladu s článkem 142, současně 
Evropskému parlamentu a Radě do čtyř 
měsíců po přijetí tohoto nařízení.
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5. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b) 
bodech i) a ii) mohou při provádění 
finančních nástrojů prostřednictvím fondů 
fondů svěřit část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty na vlastní odpovědnost 
zajistí, aby finanční zprostředkovatelé 
splňovali kritéria stanovená v [článku 57 a 
v čl. 131 odst. 1, 1a a 3] finančního 
nařízení. Finanční zprostředkovatelé se 
vybírají prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 
vyloučen střet zájmů.

5. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. a) a b) 
mohou při provádění fondů fondů svěřit 
část provádění finančním 
zprostředkovatelům za předpokladu, že 
tyto subjekty na vlastní odpovědnost 
zajistí, aby finanční zprostředkovatelé 
splňovali kritéria stanovená v čl. 140 odst. 
1, 2 a 4 finančního nařízení. Finanční 
zprostředkovatelé se vybírají 
prostřednictvím otevřených, 
transparentních, přiměřených a 
nediskriminačních postupů, kdy je 
vyloučen střet zájmů.

6. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b), 
jimž byly svěřeny prováděcí úkoly, si 
mohou na své vlastní jméno a z pověření 
řídícího orgánu otevřít svěřenské účty. 
Aktiva na těchto svěřenských účtech musí 
být spravována v souladu se zásadou 
řádného finančního řízení při dodržení 
vhodných pravidel obezřetnosti a musí mít 
odpovídající likviditu.

6. Subjekty uvedené v odst. 4 písm. b), 
jimž byly svěřeny prováděcí úkoly, si 
mohou na své vlastní jméno a z pověření 
řídícího orgánu otevřít svěřenské účty nebo 
vytvořit finanční nástroj jako samostatný 
blok finančních prostředků v rámci 
finanční instituce. V případě 
samostatného bloku finančních 
prostředků by se mělo vést oddělené 
účetnictví, aby byly odlišeny zdroje z 
programu investované do daného 
finančního nástroje od jiných zdrojů, 
které jsou k dispozici v dané finanční 
instituci. Aktiva na svěřenských účtech a 
tyto samostatné bloky finančních 
prostředků musí být spravovány v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení při 
dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a 
musí mít odpovídající likviditu.

6a. Vnitrostátní veřejné a soukromé 
příspěvky, včetně případných věcných 
příspěvků uvedených v čl. 32 odst. 8, 
mohou být poskytovány na úrovni fondu 
fondů, na úrovni finančního nástroje 
nebo na úrovni konečných příjemců 
v souladu se zvláštními pravidly týkajícími 
se fondů.

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se konkrétních požadavků na 
převod a správu aktiv spravovaných 

7. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se konkrétních požadavků na 
převod a správu aktiv spravovaných 
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subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí 
úkoly, jakož i převodu aktiv mezi eurem a 
měnami jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty akreditované v souladu s 
článkem 64 neprovádějí u operací, které 
zahrnují finanční nástroje prováděné podle 
čl. 33 odst. 1 písm. a), ověřování na místě. 
Zprávy o kontrolách jim pravidelně 
předávají subjekty pověřené prováděním 
těchto finančních nástrojů.

1. Subjekty určené v souladu s článkem 
113a pro EFRR, Fond soudržnosti, ESF a 
EMFF a v souladu s článkem 72 nařízení 
o rozvoji venkova pro EZFRV neprovádějí 
u operací, které zahrnují finanční nástroje 
prováděné podle čl. 33 odst. 1 písm. a), 
ověřování na místě. Zprávy o kontrolách 
jim pravidelně předávají subjekty pověřené 
prováděním těchto finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) platbám poukázaným konečným 
příjemcům;

a) platbám poukázaným konečným 
příjemcům a platbám ve prospěch 
konečných příjemců v případech 
uvedených v čl. 32 odst. 5;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správní náklady a poplatky uvedené v 
odst. 1 písm. d) a odst. 2 mohou být 
účtovány subjektem provádějícím fond 
fondů nebo subjekty provádějícími 
finanční nástroje podle čl. 33 odst. 4 písm. 
a) a b) a nesmějí překročit prahové 
hodnoty stanovené v aktu v přenesené 
pravomoci uvedeném v tomto odstavci. 
Zatímco správní náklady zahrnují položky 
přímých i nepřímých nákladů hrazené na 
základě vykázaných výdajů, správní 
poplatky vycházejí ze smluvené ceny za 
poskytované služby, která byla stanovena 
v rámci konkurenčního tržního procesu. 
Správní náklady a poplatky musí vycházet 
z metodiky výpočtu založené na 
výkonnosti.
Správní náklady a poplatky mohou
zahrnovat poplatky za zprostředkování. 
Pokud jsou poplatky za zprostředkování 
nebo jakákoli jejich část účtovány 
konečným příjemcům, nesmí být vykázány 
jako způsobilé výdaje.
Správní náklady a poplatky, včetně 
nákladů a poplatků vzniklých při 
přípravných pracích v souvislosti s daným 
finančním nástrojem před podpisem 
příslušné dohody o financování, jsou 
způsobilými výdaji ode dne podpisu této 
dohody.
Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 142 
pravidla pro výpočet správních nákladů a 
poplatků a pro úhradu kapitalizovaných 
nákladů a poplatků u akciových nástrojů 
a mikroúvěrů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu s
cíli programu nebo programů.

c) další investice prostřednictvím stejných 
nebo jiných finančních nástrojů v souladu 
se specifickými cíli stanovenými v rámci 
priority;

(Pozn.: toto písmeno c) se stane písmenem a) v čl. 38 odst. 1 v pozměněné verzi Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o provádění finančních nástrojů Zpráva o provádění finančních nástrojů
1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 
zprávě o provádění.

1. Řídící orgán zašle Komisi zvláštní 
zprávu o operacích zahrnujících použití 
finančních nástrojů jako přílohu k výroční 
zprávě o provádění.

2. Zpráva podle odstavce 1 obsahuje u 
každého finančního nástroje tyto 
informace:

2. Zpráva podle odstavce 1 obsahuje u 
každého finančního nástroje tyto 
informace:

a) uvedení programu a priority, v jejichž 
rámci se podpora z fondů SSR poskytuje;

a) uvedení programu a priority nebo 
opatření, v jejichž rámci se podpora 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů poskytuje;

b) popis finančního nástroje a prováděcích b) popis finančního nástroje a prováděcích 
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opatření; opatření;
c) určení orgánů, jimž byly svěřeny 
prováděcí úkoly;

c) určení orgánů provádějících finanční 
nástroje, případně orgánů provádějících 
fondy fondů, uvedených v čl. 33 odst. 1 
písm. a) a čl. 33 odst. 4 písm. a), b) a c), a 
finančních zprostředkovatelů uvedených 
v čl. 33 odst. 6;

d) celková výše podpory, v členění podle 
programů a priorit nebo opatření, která 
byla poskytnuta na finanční nástroj a 
uvedena v žádostech o platby předložené 
Komisi;

d) celková výše příspěvků z programu, 
rozdělených podle priorit nebo opatření, 
které byly vyplaceny na daný finanční 
nástroj;

e) celková výše podpory vyplacené nebo 
vyčleněné na smlouvy o zárukách 
prostřednictvím finančního nástroje 
konečným příjemcům, v členění podle 
programů, priorit nebo opatření, a uvedené 
v žádostech o platby předložené Komisi;

e) celková výše podpory vyplacené 
konečným příjemcům nebo v jejich 
prospěch nebo vyčleněné na smlouvy o 
zárukách prostřednictvím finančního 
nástroje, a to na investice u konečných 
příjemců a také na vzniklé správní 
náklady nebo zaplacené správní poplatky, 
v členění podle programů, priorit nebo 
opatření;

f) příjmy finančního nástroje a zpětné
splátky na účet finančního nástroje;

f) výkonnost finančního nástroje, včetně 
pokroku v jeho vytváření a ve výběru 
provádějících subjektů (včetně subjektů 
provádějících fond fondů);
fa) úroky a jiné zisky vytvořené podporou 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů poskytnutou finančnímu nástroji, 
celková výše zdrojů z programu 
zaplacených zpět na finanční nástroje a 
pocházejících z investic nebo z uvolnění 
vyčleněných prostředků, včetně 
kapitálových splátek a výnosů a jiných 
příjmů, jako jsou úroky, poplatky za 
záruky, dividendy, kapitálové výnosy nebo 
jiné příjmy vytvořené investicemi;

g) multiplikační účinek investic 
provedených prostřednictvím finančního 
nástroje a hodnota investic a podílů;

g) pokrok při dosahování 
předpokládaného pákového efektu
investic provedených prostřednictvím 
finančního nástroje a hodnota investic a 
podílů;

ga) hodnota kapitálových investic oproti 
předchozím rokům;

h) příspěvek finančního nástroje ke splnění h) příspěvek finančního nástroje ke splnění 
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ukazatelů programu a dotyčné priority. ukazatelů dotyčné priority nebo opatření.
Informace podle písmen g) a h) je možné 
uvádět pouze v příloze k výročním 
zprávám o provádění předkládaným v roce 
2017 a 2019 a v závěrečné zprávě. 
Monitorovací povinnosti uvedené v 
písmenech a) až h) se neuplatňují na 
úrovni konečných příjemců.
2a. Komise přijme přezkumným postupem 
podle čl. 143 odst. 3 prováděcí akt 
stanovící jednotné podmínky, pokud jde o 
model, který má být použit při 
monitorování a podávání zpráv týkajících 
se finančních nástrojů, a podávání zpráv 
o informacích, jež jsou výsledkem 
monitorování, Komisi.
2b. Komise roku 2016 a každým dalším 
rokem v rámci šestiměsíční lhůty pro 
předložení výročních zpráv o provádění 
uvedených v čl. 101 odst. 1 pro EFRR, 
ESF a Fond soudržnosti, v článku 82 
nařízení o EZFRV pro EZFRV a v 
příslušných ustanoveních zvláštních 
pravidel týkajících se fondů pro ENRF 
poskytne souhrn údajů o pokroku 
dosaženém ve financování a provádění 
finančních nástrojů, které zaslaly řídící 
orgány v souladu s tímto článkem. Tyto 
souhrny budou předány Evropskému 
parlamentu a Radě a budou zpřístupněny 
veřejnosti.

3. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 143 odst. 3 přijme Komise
prostřednictví prováděcího aktu jednotné 
podmínky týkající se monitorování 
a poskytování informací, jež jsou 
výsledkem monitorování, Komisi, a to i 
pokud jde o finanční nástroje uvedené v 
čl. 33 odst.1 písm. a).

3. Komise zajistí jednotné podmínky pro 
provádění tohoto článku, a to tak, že v 
souladu s přezkumným postupem 
stanoveným v čl. 143 odst. 3 přijme 
modely, které mají být použity při 
podávání zpráv Komisi ohledně 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nařízení
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace vytvářející příjmy Operace, které po dokončení vytvářejí 
čistý příjem
-1a. Tento článek se vztahuje na operace, 
které po dokončení vytvářejí čistý příjem. 
Pro účely tohoto článku se „čistým 
příjmem“ rozumí přítoky peněžních 
prostředků přímo od uživatelů zboží nebo 
služeb, které jsou v rámci operace 
poskytovány, například poplatky hrazené 
přímo uživateli za využívání 
infrastruktury, prodej nebo pronájem 
pozemků či budov nebo platby za služby 
po odečtení veškerých provozních nákladů 
a reprodukčních nákladů zařízení s 
krátkou životností vzniklých během 
příslušného období. Úspory provozních 
nákladů dosažené prostřednictvím 
operace se do čistého příjmu zahrnou, 
nejsou-li kompenzovány rovnocenným 
snížením provozních dotací.
Pokud nejsou pro spolufinancování 
způsobilé veškeré investiční náklady, 
přiděluje se čistý příjem v poměrné výši na 
způsobilé a nezpůsobilé části investičních 
nákladů.

1. Čisté příjmy vytvořené po dokončení 
operace za určité referenční období se 
stanoví předem pomocí jedné z těchto 
metod:

vypouští se

a) použití paušální procentní sazby příjmů 
pro daný druh operace;

vypouští se

b) výpočet současné hodnoty čistého 
příjmu z operace s přihlédnutím 
k uplatnění zásady „platí znečišťovatel“ a 
případně k aspektům spravedlnosti v 
souvislosti s relativní prosperitou daného 

vypouští se
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členského státu.
Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přesunut do čl. 54 odst. 2a (nového); znění bylo 
změněno.
Způsobilé výdaje na operaci, která má být 
spolufinancována, nesmějí přesáhnout 
současnou hodnotu investičních nákladů 
na operaci po odečtení současné hodnoty 
čistého příjmu určené jednou z těchto 
metod.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 54 odst. 1a (nový); znění bylo 
změněno.
Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se definice paušální 
sazby uvedené výše v písmenu a).

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 54 odst. 2a (nový) písm. a); znění 
bylo změněno.
Metodiku podle písmene b) přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s přezkumným postupem, který je 
stanoven v čl. 143 odst. 3.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 54 odst. 2a (nový) písm. b); znění 
bylo změněno.

1a. Způsobilé výdaje operace, která má 
být z fondů spolufinancována, se předem 
sníží s ohledem na potenciál operace 
vytvářet čistý příjem během určitého 
referenčního období zahrnujícího jak 
provádění operace, tak i dobu po jejím 
dokončení.

2. Pokud není objektivně možné předem 
určit příjmy za použití metod uvedených v 
odstavci 1, odvodí se čisté příjmy 
vytvořené do tří let od dokončení operace 
nebo do 30. září 2023 – podle toho, co 
nastane dříve – na základě výdajů 
vykázaných Komisi.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přesunut do čl. 54 odst. 4b (nového); znění bylo 
změněno.

2a. Potenciální čistý příjem z operace se
určí předem pomocí jedné z následujících 
metod, kterou pro určitý sektor, subsektor 
nebo druh operací zvolí řídící orgán:
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a) použití paušální procentní sazby čistých 
příjmů pro daný sektor nebo subsektor, 
použitelné u dané operace podle přílohy 
[XXX] nebo jakéhokoli aktu v přenesené 
pravomoci uvedeného níže.
Komise je zmocněna k tomu, aby v řádně 
odůvodněných případech přijala v 
souladu s článkem 142 akty v přenesené 
pravomoci k provádění změn paušálních 
sazeb stanovených v příloze [XXX] s 
ohledem na historické údaje a potenciál 
návratnosti nákladů a v příslušných 
případech na zásadu „znečišťovatel 
platí“.
Komise je zmocněna přijímat v souladu s 
článkem 142 akty v přenesené pravomoci, 
které stanoví paušální sazby pro sektory 
nebo subsektory v oblasti IKT, výzkumu, 
vývoje, inovací a energetické účinnosti1. 
Komise oznámí akty v přenesené 
pravomoci Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do 30. června 2015.
1 Prohlášení Komise se nachází na konci 
této tabulky.
Kromě toho je Komise zmocněna k tomu, 
aby v řádně odůvodněných případech 
přijala v souladu s článkem 142 akty v 
přenesené pravomoci pro další sektory 
nebo subsektory, včetně subsektorů u 
sektorů uvedených v příloze [XXX], které 
spadají pod tematické cíle vymezené v 
článku 9 a jsou podporovány z fondů ESI.
V případě použití této metody se má za to, 
že uplatněním paušální sazby je 
zohledněn veškerý čistý příjem vytvořený 
během provádění operace i po jejím 
dokončení, a tudíž se tento čistý příjem 
následně neodečítá od způsobilých výdajů 
operace;

b) výpočet diskontovaného čistého příjmu 
z operace s přihlédnutím k referenčnímu 
období přiměřenému pro daný sektor nebo 
subsektor a použitelnému u dané operace, 
k běžně očekávané ziskovosti dané 
kategorie investice, k uplatnění zásady 
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„platí znečišťovatel“ a případně k 
aspektům spravedlnosti v souvislosti s 
relativní prosperitou daného členského 
státu nebo regionu.
Jestliže byla paušální sazba pro nový 
sektor nebo subsektor stanovena přijetím 
aktu v přenesené pravomoci, řídící orgán 
se může rozhodnout, že u nových operací, 
jež mají vztah k danému sektoru nebo 
subsektoru, použije metodu uvedenou 
v písmeni a).
Komise je zmocněna v souladu s článkem 
142 přijímat akty v přenesené pravomoci, 
které stanoví metodu uvedenou v písmeni 
b).
V případě použití této metody se 
nejpozději v den, kdy příjemce předloží 
konečnou žádost o platbu, odečte od 
způsobilých výdajů operace čistý příjem 
vytvořený během provádění operace, který 
pochází ze zdrojů nezohledněných při 
určování potenciálního čistého příjmu z 
operace.

3. Odstavce 1 a 2 se vztahují pouze na 
operace, jejichž celkové náklady přesahují 
1 000 000 EUR.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 54 odst. 4c (nový) písm. b); znění 
bylo změněno.

3a. O metodě, kdy se čistý příjem odečítá 
od výdajů operace zahrnutých do 
požadavku na platbu, který byl předložen 
Komisi, se rozhodne v souladu 
s vnitrostátními předpisy.

4. Tento článek se nevztahuje na ESF. vypouští se
Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl přeměněn v čl. 54 odst. 4c (nový) písm. a); znění 
bylo změněno.

4a. Alternativou k použití metod 
uvedených v odstavci 3 může být, že se v 
okamžiku přijetí programu pro určitou 
prioritu nebo opatření, v jejichž rámci 
mají být podporovány všechny operace, 
sníží na žádost členského státu maximální 
míra spolufinancování uvedená v čl. 53 
odst. 1, pokud by se u všech operací v 
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rámci dané priority nebo opatření mohla 
uplatnit jednotná paušální sazba podle 
odst. 3 písm. a). Toto snížení musí být 
přinejmenším rovnocenné částce, která 
vznikne vynásobením maximální míry 
spolufinancování ze strany Unie podle 
zvláštních pravidel týkajících se fondů 
příslušnou paušální sazbou uvedenou 
v odst. 3 písm. a)
V případě použití této metody se má za to, 
že uplatněním snížené míry 
spolufinancování je zohledněn veškerý 
čistý příjem vytvořený během provádění 
operace i po jejím dokončení, a tudíž se 
tento čistý příjem následně neodečítá od 
způsobilých výdajů operací.
4b. Pokud není objektivně možné za 
použití jedné z metod uvedených v 
odstavcích 3 až 5 předem určit příjem, 
odečtou se čisté příjmy vytvořené do tří let 
od dokončení operace nebo do 30. září 
2023 – podle toho, co nastane dříve – od 
výdajů vykázaných Komisi.
4c. Odstavce 1 až 6 se nevztahují na:
a) operace nebo části operací, které jsou 
podporovány výhradně z ESF;
b) operace, jejichž celkové způsobilé 
náklady před uplatněním odstavců 1 až 6 
nepřesahují 1 000 000 EUR;
c) vratnou pomoc, která musí být vrácena 
v plné výši, a na ceny;
d) technickou pomoc;
e) podporu z finančních nástrojů nebo v 
jejich prospěch;
f) operace, u nichž má veřejná podpora 
podobu paušální částky nebo 
standardního rozsahu jednotkových 
nákladů;
g) operace prováděné v rámci společného 
akčního plánu;
h) operace, pro něž jsou částky nebo míry 
podpory stanoveny v příloze 1 nařízení o 
EZFRV.
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V případě, že členský stát použije odstavec 
5, může bez ohledu na písmeno b) 
zahrnout do příslušné priority nebo 
opatření operace, jejichž celkové způsobilé 
náklady před uplatněním odstavců 1 až 6 
nepřekračují částku 1 000 000 EUR.

5. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na operace 
podléhající pravidlům pro poskytování 
státní podpory nebo operace, jichž se týká 
podpora poskytovaná na finanční nástroje 
nebo jejich prostřednictvím.

vypouští se

Poznámka pro překlad: Tento odstavec byl 
přeměněn v čl. 54 odst. 4c (nový) písm. e); 
znění bylo změněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci a odpovědnosti Komise Pravomoci a odpovědnosti Komise
1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně akreditačního řízení, 
výročního prohlášení řídícího subjektu, 
výročních kontrolních zpráv, výročního 
výroku auditora, výroční zprávy o 
provádění a na základě auditů provedených 
subjekty členských států a subjekty Unie 
přesvědčí, že členské státy zavedly 
systémy řízení a kontroly, které jsou v 
souladu s tímto nařízením a se zvláštními 
pravidly týkajícími se fondů, a že tyto 
systémy během provádění programů 
účinně fungují.

1. Komise se na základě dostupných 
informací, včetně informací o určení 
orgánů odpovědných za řízení a kontrolu,
dokumentů poskytovaných každoročně 
určenými orgány podle čl. 59 odst. 5 
finančního nařízení, kontrolních zpráv, 
výročních zpráv o provádění a na základě 
auditů provedených subjekty členských 
států a subjekty Unie přesvědčí, že členské 
státy zavedly systémy řízení a kontroly, 
které jsou v souladu s tímto nařízením a se 
zvláštními pravidly týkajícími se fondů, 
a že tyto systémy během provádění 
programů účinně fungují.

2. Aniž jsou dotčeny audity prováděné 
členskými státy, mohou úředníci nebo 

2. Úředníci nebo pověření zástupci Komise 
mohou provádět audity nebo kontroly na 
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pověření zástupci Komise provádět audity 
nebo kontroly na místě, které náležitě 
předem oznámí. Rozsah takových auditů 
nebo kontrol může zahrnovat zejména 
ověření účinného fungování systémů řízení 
a kontroly v rámci programu nebo jeho 
části a posouzení řádného finančního řízení 
operací nebo programů. Těchto auditů se 
mohou účastnit úředníci nebo pověření 
zástupci členského státu.

místě, které náležitě alespoň 
12 pracovních dní předem oznámí 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu, 
s výjimkou naléhavých případů. Komise 
dodržuje zásadu proporcionality a 
zohlední potřebu zamezit 
neodůvodněnému zdvojování auditů či 
kontrol prováděných členskými státy, 
úroveň rizika pro rozpočet Unie a potřebu 
minimalizovat administrativní zátěž 
příjemců v souladu se zvláštními pravidly 
týkajícími se fondů. Rozsah takových 
auditů nebo kontrol může zahrnovat 
zejména ověření účinného fungování 
systémů řízení a kontroly v rámci 
programu nebo jeho části a posouzení 
řádného finančního řízení operací nebo 
programů. Těchto auditů nebo kontrol se 
mohou účastnit úředníci nebo pověření 
zástupci členského státu.

Úředníci nebo pověření zástupci Komise 
řádně zplnomocnění k provádění auditů na 
místě mají přístup ke všem záznamům, 
dokladům a metadatům, které se týkají 
operací podporovaných z fondů SSR nebo 
systémů řízení a kontroly, a to bez ohledu 
na médium, na němž jsou uloženy. Na 
žádost poskytnou členské státy kopie 
takových záznamů, dokladů a metadat 
Komisi.

Úředníci nebo pověření zástupci Komise 
řádně zplnomocnění k provádění auditů 
nebo kontrol na místě mají přístup ke všem 
potřebným záznamům, dokladům 
a metadatům, které se týkají operací 
podporovaných z evropských 
strukturálních a investičních fondů nebo 
systémů řízení a kontroly, a to bez ohledu 
na médium, na němž jsou uloženy. Na 
žádost poskytnou členské státy kopie 
takových záznamů, dokladů a metadat 
Komisi.

Pravomocemi stanovenými v tomto 
odstavci není dotčeno uplatňování 
vnitrostátních ustanovení, jež vyhrazují 
některé úkony činitelům zvlášť určeným 
vnitrostátními právními předpisy. Úředníci 
a pověření zástupci Komise se neúčastní 
mimo jiné domovních prohlídek ani 
úředních výslechů osob podle 
vnitrostátních právních předpisů. Mají však 
přístup k takto získaným informacím.

Pravomocemi stanovenými v tomto 
odstavci není dotčeno uplatňování 
vnitrostátních ustanovení, jež vyhrazují 
některé úkony činitelům zvlášť určeným 
vnitrostátními právními předpisy. Úředníci 
a pověření zástupci Komise se neúčastní 
mimo jiné domovních prohlídek ani 
úředních výslechů osob podle 
vnitrostátních právních předpisů. Mají však 
přístup k takto získaným informacím, aniž 
jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
soudů a při plném respektování 
základních práv dotčených právních 
subjektů.

3. Komise může požádat členský stát, aby 3. Komise může požádat členský stát, aby 
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přijal opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
se zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

přijal opatření nezbytná k zajištění 
účinného fungování systémů řízení a 
kontroly nebo správnosti výdajů v souladu 
se zvláštními pravidly týkajícími se fondů.

4. Komise může požádat členský stát, aby 
přezkoumal stížnost předloženou Komisi 
ohledně výběru nebo provádění operací 
spolufinancovaných z fondů SSR nebo 
ohledně fungování systému řízení a 
kontroly.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 25 % prostředků 
strukturálních fondů pro méně rozvinuté 
regiony, 40 % prostředků pro přechodové 
regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském 
státu se přidělí ESF. Pro účely tohoto 
ustanovení se podpora členskému státu z 
[nástroje Potraviny pro znevýhodněné 
osoby] považuje za součást podílu 
strukturálních fondů přiděleného 
Evropskému sociálnímu fondu.

3. Aby byly zajištěny dostatečné investice 
do oblasti zaměstnanosti mladých lidí, 
pracovní mobility, znalostí, sociálního 
začleňování a boje proti chudobě, je podíl 
zdrojů ze strukturálních fondů, jenž ke k 
dispozici na programování u operačních 
programů v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a je přidělen v každém 
členském státě Evropskému sociálnímu 
fondu, alespoň stejný jako odpovídající 
podíl Evropského sociálního fondu pro 
daný členský stát, jenž je v operačních 
programech určen pro cíle Konvergence a 
Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost na období 2007–2013. K 
tomuto podílu bude přidána dodatečná 
částka pro každý členský stát, jejíž výše je 
určena metodou stanovenou v příloze 
IIIc, aby bylo zajištěno, že podíl ESF jako 
procentní podíl z celkových spojených 
zdrojů na strukturální fondy a Fond 
soudržnosti na úrovni EU v členských 
státech, s výjimkou podpory z Fondu 
soudržnosti na dopravní infrastrukturu v 
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rámci nástroje pro propojení Evropy 
uvedeného v čl. 84 odst. 4 a podpory ze 
strukturálních fondů na pomoc pro 
nejchudší osoby uvedenou v čl. 84 odst. 5, 
bude činit alespoň 23,1 %. Pro účely 
tohoto ustanovení se investice poskytovaná 
z ESF na Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí považuje za 
součást podílu strukturálních fondů 
přiděleného Evropskému sociálnímu 
fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které je třeba předložit Komisi Informace nezbytné ke schválení velkých 
projektů

1. Po dokončení přípravných prací 
předloží členský stát nebo řídící orgán 
Komisi tyto údaje o velkých projektech:

1. Před schválením velkého projektu 
zajistí řídící orgán, aby byly k dispozici
tyto údaje:

a) informace o subjektu, který má 
zodpovídat za provedení velkého projektu, 
a o jeho způsobilosti;

a) subjekt, který odpovídá za provedení 
velkého projektu, a jeho způsobilost;

b) popis a informace o investici a jejím 
umístění;

b) popis investice a jejího umístění;

c) celkové náklady a celkové způsobilé 
náklady s ohledem na požadavky 
stanovené v článku 54;

c) celkové náklady a celkové způsobilé 
náklady s ohledem na požadavky 
stanovené v článku 54;

d) informace o vypracovaných studiích
proveditelnosti, včetně analýzy variant,
výsledků a nezávislého hodnocení kvality;

d) vypracované studie proveditelnosti, 
včetně analýzy variant a výsledků;

e) analýzu nákladů a přínosů, včetně 
hospodářské a finanční analýzy a 
posouzení rizik;

e) analýza nákladů a přínosů, včetně 
hospodářské a finanční analýzy a 
posouzení rizik;

f) analýzu dopadů na životní prostředí s f) analýza dopadů na životní prostředí s 
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ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady a odolnost 
vůči katastrofám;

ohledem na potřebu přizpůsobit se změně 
klimatu a zmírnit její dopady a odolnost 
vůči katastrofám;

g) soulad s příslušnými prioritní osami 
dotčeného operačního programu nebo 
operačních programů a jeho očekávaný 
přínos k dosažení specifických cílů těchto 
prioritních os;

g) soulad s příslušnými prioritními osami 
dotčeného operačního programu nebo 
operačních programů a jeho očekávaný 
přínos k dosažení specifických cílů těchto 
prioritních os a očekávaný přínos pro 
socioekonomický rozvoj;

h) plán financování, ve kterém jsou 
uvedeny celkové plánované finanční zdroje 
a plánovaný příspěvek z fondů, od EIB a ze 
všech dalších zdrojů financování, spolu s 
materiálními a finančními ukazateli pro 
monitorování pokroku, s ohledem na 
zjištěná rizika;

h) plán financování, ve kterém jsou 
uvedeny celkové plánované finanční zdroje 
a plánovaný příspěvek z fondů, od EIB a ze 
všech dalších zdrojů financování, spolu s 
materiálními a finančními ukazateli pro 
monitorování pokroku, s ohledem na 
zjištěná rizika;

i) harmonogram provádění velkého 
projektu, a pokud se předpokládá, že 
prováděcí období bude delší než 
programové období, rovněž údaje o tom, 
pro které fáze se žádá o podporu z fondů 
během programového období 2014–2020.

i) harmonogram provádění velkého 
projektu, a pokud se předpokládá, že 
prováděcí období bude delší než 
programové období, rovněž údaje o tom, 
pro které fáze se žádá o podporu z fondů 
během programového období 2014–2020.

Komise poskytne orientační metodické 
pokyny pro provedení analýzy nákladů a 
přínosů podle písmene e) v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví metodické pokyny, vycházející 
z uznávaných osvědčených postupů, pro 
provedení analýzy nákladů a přínosů podle 
písmene e) v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 2.

Z podnětu členských států mohou být 
informace uvedené v čl. 91 písm. a) až i) 
posouzeny nezávislými odborníky 
podporovanými technickou pomocí 
Komise nebo po dohodě s Komisí jinými 
nezávislými odborníky. V ostatních 
případech předloží členské státy Komisi 
informace uvedené v čl. 91 písm. a) až i), 
jakmile budou k dispozici.
Komise je zmocněna v souladu s článkem 
142 k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které stanoví metodické 
pokyny pro provedení hodnocení kvality 
velkého projektu.

Formát předkládaných informací o 
velkých projektech se stanoví v souladu se 

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví formát pro předkládání informací 
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vzorem přijatým Komisí, a to 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

uvedených v písmenech a) až i) prvního 
pododstavce. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 2.

2. Velké projekty předložené Komisi ke 
schválení musí být uvedeny v seznamu 
velkých projektů, který je součástí 
operačního programu. Tento seznam bude 
přezkoumán členským státem nebo 
řídícím orgánem dva roky po přijetí 
operačního programu a na žádost 
členského státu může být v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 2 
upraven, a to zejména tak, aby zahrnoval 
velké projekty, jejichž dokončení se 
předpokládá do konce roku 2022.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise velký projekt posoudí na 
základě informací uvedených v článku 91, 
aby se zjistilo, zda je navrhovaná podpora 
z fondů oprávněná.

1. Pokud nezávislí odborníci při 
hodnocení kvality zhodnotí velký projekt 
pozitivně na základě posouzení informací 
uvedených v článku 91, členské státy 
mohou postupovat při výběru velkého 
projektu v souladu s čl. 114 odst. 3. Řídící 
orgán Komisi oznámí, který velký projekt 
byl vybrán. Toto oznámení obsahuje tyto 
prvky:
a) dokument uvedený v čl. 114 odst. 3 
písm. c), který uvádí: 
i) subjekt, který má zodpovídat za 
provedení velkého projektu;
ii) popis investice, její umístění, 
harmonogram a očekávaný přínos 
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velkého projektu k cílům příslušné 
prioritní osy nebo prioritních os;
iii) celkové náklady a celkové způsobilé 
náklady s ohledem na požadavky 
stanovené v článku 54; a
iv) plán financování a materiální a 
finanční ukazatele pro monitorování 
pokroku s ohledem na zjištěná rizika;
b) hodnocení kvality provedené 
nezávislými odborníky, které poskytuje 
jasné prohlášení ohledně proveditelnosti 
investic a hospodářské životaschopnosti 
projektu.
Finanční příspěvek na velký projekt 
vybraný členským státem se považuje za 
schválený Komisí, pokud není do tří 
měsíců od data oznámení vydáno 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí, v němž se finanční příspěvek 
zamítá. Komise zamítne finanční 
příspěvek pouze v případě, že zjistí 
významné nedostatky v nezávislém 
hodnocení kvality.
Komise vypracuje formát pro oznámení 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 143 odst. 3.

2. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí nejpozději do tří 
měsíců ode dne vyrozumění o schválení 
velkého projektu v souladu s článkem 91. 
Toto rozhodnutí určí hmotný předmět, 
částku, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy, 
materiální a finanční ukazatele pro 
monitorování pokroku a očekávaný přínos 
velkého projektu k cílům příslušné 
prioritní osy nebo prioritních os.

2. V ostatních případech Komise velký 
projekt posoudí na základě informací 
uvedených v článku 91, aby zjistila, zda je 
požadovaný finanční příspěvek na velký 
projekt vybraný řídícím orgánem podle čl. 
114 odst. 3 oprávněný. Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu přijme 
rozhodnutí o schválení finančního 
příspěvku na vybraný velký projekt
nejpozději do tří měsíců ode dne 
předložení informací uvedených v 
článku 91.

Rozhodnutí o schválení je podmíněno 
zadáním první zakázky do dvou let ode dne 
rozhodnutí.

Schválení Komisí podle čl. 92 odst. 1 a 2 je 
podmíněno zadáním první zakázky, nebo v 
případě operací realizovaných v rámci 
projektů PPP podpisem smlouvy PPP 
mezi veřejným subjektem a subjekttem 
soukromého sektoru, do tří let ode dne 
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schválení. Na řádně odůvodněnou žádost 
členského státu, zejména v případě 
zpoždění v důsledku správních a soudních 
řízení týkajících se realizace velkých 
projektů, která byla předložena během 
tříletého období, může Komise přijmout 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci rozhodnutí o prodloužení 
období o maximálně dva roky.

3. Jestliže Komise odmítne povolit 
podporu velkého projektu z fondů, oznámí 
členskému státu své důvody ve lhůtě 
stanovené v odstavci 2.

3. Jestliže Komise finanční příspěvek na 
vybraný velký projekt neschválí, uvede ve 
svém rozhodnutí důvody tohoto odmítnutí.

3a. Velké projekty oznámené Komisi podle 
odstavce 1 nebo předložené ke schválení 
podle odstavce 2 musí být uvedeny na 
seznamu velkých projektů, který je 
součástí operačního programu.

4. Výdaje spojené s velkými projekty 
nesmí být zahrnuty do žádostí o platbu 
dříve, než Komise přijme rozhodnutí o
schválení.

4. Výdaje spojené s určitým velkým 
projektem mohou být zahrnuty do žádosti 
o platbu po oznámení uvedeném v odstavci 
1 tohoto článku nebo po předložení ke
schválení uvedeném v odstavci 2. Pokud 
Komise velký projekt vybraný členským 
státem neschválí, musí být výkaz výdajů 
po přijetí rozhodnutí Komise 
odpovídajícím způsobem upraven.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92a 
Rozhodnutí o velkém projektu, který je 
prováděn postupně
1. Odchylně od čl. 91 odst. 1 třetího 
pododstavce a čl. 92 odst. 1 a 2 se postupy 
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stanovené v tomto článku vztahují na 
operace splňující tyto podmínky:
a) operace sestává z druhé či následující 
fáze velkého projektu z předchozího 
programového období, u něhož předchozí 
fázi či fáze schválila Komise v souladu s 
nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 
nejpozději dne 31. prosince 2015, nebo 
v případě členského státu, který přistoupil 
k Unii po 1. lednu 2013, nejpozději dne 
31. prosince 2016;
b) celková výše způsobilých nákladů všech 
fází velkého projektu přesahuje příslušné 
úrovně stanovené v článku 90;
c) žádost o velký projekt a jeho posuzování 
ze strany Komise v rámci předchozího 
programového období se týkaly všech 
plánovaných fází;
d) nedošlo k žádným podstatným změnám 
informací o velkém projektu uvedených v 
čl. 91 odst. 1 ve srovnání s informacemi o 
velkém projektu poskytnutými s žádostí 
předloženou v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 1083/2006, zejména pokud jde o 
celkové způsobilé náklady;
e) fáze velkého projektu, která má být 
provedena v rámci předchozího 
programového období, je či bude 
připravena k použití pro zamýšlený účel, 
jak je uvedeno v rozhodnutí Komise, do 
lhůty pro předložení závěrečných dokladů 
k příslušnému operačnímu programu 
nebo programům.
2. Členské státy mohou při výběru velkého 
projektu postupovat v souladu s čl. 114 
odst. 3 a předložit oznámení obsahující 
veškeré prvky uvedené v čl. 92 odst. 1 
písm. a) spolu s potvrzením, že byla 
splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. 
d). Nevyžaduje se hodnocení kvality 
uvedených informací ze strany 
nezávislých odborníků.
3. Finanční příspěvek na velký projekt 
vybraný členským státem se považuje za 
schválený Komisí, pokud není to tří 
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měsíců od data oznámení vydáno 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí, v němž se finanční příspěvek 
na velký projekt zamítá. Komise finanční 
příspěvek zamítne pouze na základě toho, 
že došlo k významným změnám informací 
uvedených v odst. 1 písm. d), nebo že tento 
velký projekt není v souladu s příslušnou 
prioritní osou dotčeného operačního 
programu či programů.
4. Použijí se ustanovení čl. 92 odst. 3 až 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technická pomoc z podnětu Komise Technická pomoc z podnětu Komise
Fondy mohou podporovat technickou 
pomoc až do výše 0,35 % svého ročního 
přídělu.

Fondy mohou v souladu s odečtením 
stanoveným v čl. 83 odst. 3 podporovat 
technickou pomoc až do výše 0,35 % 
svého ročního přídělu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technická pomoc členských států Technická pomoc členských států
1. Každý fond může financovat operace v 
oblasti technické pomoci způsobilé 

1. Výše přídělů z fondů na technickou 
pomoc je omezena na 4 % z celkové výše 
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v rámci kteréhokoli z ostatních fondů.
Výše přídělů z fondů na technickou pomoc 
je omezena na 4 % z celkové výše 
prostředků fondů přidělených na operační 
programy v každé kategorii regionů v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

prostředků fondů přidělených na operační 
programy v každé kategorii regionů v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

1a. Z každého fondu lze podpořit operace 
technické pomoci způsobilé pro podporu 
z kteréhokoli jiného fondu. Aniž jsou 
dotčena ustanovení odst. 1, příděly na 
technickou pomoc z fondu nesmí 
přesáhnout 10 % z celkové výše 
prostředků přidělených z tohoto fondu na 
operační programy v určitém členském 
státě v každé kategorii regionů, případně v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.
1b. Odchylně od čl. 60 odst. 1 a 2 mohou 
být operace technické pomoci prováděny 
mimo oblast programu, avšak v rámci 
Unie, jsou-li tyto operace pro operační 
program přínosné, nebo jsou-li v případě 
operačního programu technické pomoci 
přínosné pro ostatní dotčené programy.
1c. V případě, že jsou příděly ze 
strukturálních fondů uvedené v odstavci 1 
použity na podporu operací technické 
pomoci vztahujících se na více než jednu 
kategorii regionů, může být výdaj 
související s operacemi uskutečněn 
v rámci prioritní osy spojující různé 
kategorie regionů a přidělen na 
poměrném základě s ohledem na příděl 
v rámci každé kategorie regionů jako 
podíl z celkového přídělu pro členský stát.
1d. Pokud celkový objem prostředků 
přidělených členskému státu v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost 
nepřesahuje 1 miliardu EUR, může být 
odchylně od prvního odstavce částka 
přidělená na technickou pomoc zvýšena 
až na 6 %, přičemž nesmí překročit 
50 000 000 EUR.

2. Technická pomoc má podobu 
jednofondové prioritní osy v rámci 

2. Technická pomoc má podobu 
jednofondové prioritní osy v rámci 
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operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu.

operačního programu nebo podobu 
zvláštního operačního programu, nebo 
obojího.

3. Prostředky přidělené na technickou 
pomoc z fondu nesmí přesáhnout 10 % 
z celkové výše prostředků přidělených z 
tohoto fondu na operační programy 
v určitém členském státu v každé kategorii 
regionů v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
nesmí přesáhnout:

3. Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
nesmí přesáhnout:

a) 85 % pro Fond soudržnosti; a) 85 % pro Fond soudržnosti;

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, jejichž průměrný HDP na 
obyvatele za období let 2007 až 2009 byl 
nižší než 85 % průměru EU-27 v průběhu 
stejného období, a pro nejvzdálenější 
regiony;

b) 85 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států, pro nejvzdálenější regiony 
včetně dodatečných finančních prostředků 
a pro členské státy, které tvoří jediný 
region na úrovni NUTS2 a jsou ke dni 
1. ledna 2014 způsobilé pro přechodný 
režim Fondu soudržnosti;

c) 80 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmeni b), 
které jsou ke dni 1. ledna 2014 způsobilé 
pro přechodný režim Fondu soudržnosti;

c) 80 % pro přechodové regiony a pro 
regiony, které byly způsobilé pro 
financování v rámci přechodné podpory 
podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1083/2006;

d) 75 % pro méně rozvinuté regiony 
členských států neuvedených v písmenech 
b) a c) a pro všechny regiony, jejichž HDP 
na obyvatele za období let 2007-2013 byl 
nižší než 75 % průměru EU-25 za 

vypouští se
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referenční období, avšak jejichž HDP na 
obyvatele je vyšší než 75 % HDP průměru 
EU-27;
e) 60 % pro přechodové regiony, které 
nejsou uvedeny v písmeni d);

vypouští se

f) 50 % pro rozvinutější regiony, které 
nejsou uvedeny v písmeni d).

f) 50 % pro rozvinutější regiony, které 
nejsou uvedeny v písmeni c).

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 75 %.

Míra spolufinancování na úrovni každé 
prioritní osy operačních programů v rámci 
cíle Evropská územní spolupráce nesmí 
přesáhnout 85 %.

4. Míra spolufinancování dodatečného 
přídělu podle čl. 84 odst. 1 písm. e) 
nepřesáhne 50 %.

4. Míra spolufinancování dodatečného 
přídělu pro regiony úrovně NUTS 2 
splňující kritéria stanovená v článku 2 
protokolu č. 6 ke Smlouvě o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska nepřesáhne 
50 %.

Stejná míra spolufinancování se použije 
pro dodatečný příděl podle čl. 4 odst. 2 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EÚS].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti členských států Povinnosti členských států
1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly operačních programů byly 
zavedeny v souladu s články 62 a 63.

1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení 
a kontroly operačních programů byly 
zavedeny v souladu s články 62 a 63.

2. Členské státy předcházejí 
nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují 
jejich nápravu a vymáhají neoprávněně 
vyplacené částky spolu s případnými úroky 
z prodlení. Oznamují tyto nesrovnalosti 
Komisi a průběžně ji informují o postupu

2. Členské státy předcházejí 
nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují 
jejich nápravu a vymáhají neoprávněně 
vyplacené částky spolu s případnými úroky 
z prodlení. Oznamují nesrovnalosti v 
příspěvcích z fondů přesahující 10 000 
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souvisejících správních a soudních řízení. EUR Komisi a průběžně ji informují o 
podstatném pokroku souvisejících 
správních a soudních řízení.

Členské státy neoznamují Komisi 
nesrovnalosti:
a) v případech, kdy nesrovnalost spočívá 
pouze v úplném nebo částečném 
neprovedení určité operace uvedené ve 
spolufinancovaném operačním programu 
z důvodu úpadku příjemce;
b) v případech, na něž příjemce upozornil 
řídící či certifikační orgán dobrovolně a 
dříve, než je některý z těchto orgánů 
odhalil, ať již před nebo po vyplacení 
příspěvku z veřejných zdrojů;
c) v případech, které řídící nebo 
certifikační orgán odhalil a napravil 
dříve, než byly příslušné výdaje zahrnuty 
do výkazu výdajů předkládaného Komisi.
Ve všech ostatních případech, zejména 
před úpadkem nebo existuje-li podezření z 
podvodu, se zjištěné nesrovnalosti a 
související preventivní a nápravná 
opatření oznámí Komisi.

Nelze-li částky neoprávněně vyplacené 
příjemci získat zpět v důsledku pochybení 
nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá 
za uhrazení dotčených částek zpět do 
souhrnného rozpočtu Unie členský stát.

Nelze-li částky neoprávněně vyplacené 
příjemci získat zpět v důsledku pochybení 
nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá 
za uhrazení dotčených částek zpět do 
souhrnného rozpočtu Unie členský stát. 
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
neoprávněně vyplacenou částku nebudou 
od příjemce požadovat zpět, pokud tato 
částka nepřesahuje bez úroků 250 EUR 
vyplacených jakožto příspěvek z fondů.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná pravidla 
týkající se povinností členských států 
uvedených v tomto odstavci.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví další podrobná 
pravidla pro kritéria určení případů 
nesrovnalostí, které je třeba oznámit, a 
údajů, jež je třeba poskytnout, a pro 
podmínky a postupy, jež se mají použít 
k rozhodnutí, zda mají členské státy 
uhradit částky, které nelze získat upět.
Komise přijme poradním postupem podle 
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čl. 143 odst. 2 prováděcí akty, které 
stanoví četnost podávání zpráv a jejich 
formát.

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2014 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícími orgány, 
certifikačními orgány, auditními orgány a 
zprostředkujícími subjekty probíhat 
výhradně prostřednictvím systému pro 
elektronickou výměnu údajů.

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31 prosince 2015 mohly všechny výměny 
informací mezi příjemci a řídícím 
orgánem, certifikačním orgánem, 
auditním orgánem a zprostředkujícími 
subjekty probíhat prostřednictvím systému 
pro elektronickou výměnu údajů.

Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci a umožňují 
příjemcům předkládat všechny informace 
uvedené v prvním pododstavci pouze 
jednou.

Tyto systémy usnadňují interoperabilitu s 
vnitrostátními a unijními rámci a umožňují 
příjemcům předkládat všechny informace 
uvedené v prvním pododstavci pouze 
jednou.

Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 
Komise podrobná pravidla týkající se 
výměny informací podle tohoto odstavce. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 
143 odst. 3.

Prostřednictvím prováděcích aktů přijme 
Komise podrobná pravidla týkající se 
výměny informací podle tohoto odstavce. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 
143 odst. 3.

První, druhý a třetí pododstavec se 
nepoužijí na EMFF.

První, druhý a třetí pododstavec se 
nepoužijí na EMFF.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 8, 9 a 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise v souladu s článkem 142 přijme 
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví způsob výměny informací 
uvedených v odst. 2 písm. d).

8. Komise v souladu s článkem 142 přijme 
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví pravidla specifikující informace 
týkající se údajů, jež je třeba v rámci 
systému monitorování uvedeného v odst. 2 
písm. d) zaznamenat a uchovat 
v elektronické podobě.

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví technické specifikace systému 
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zavedeného podle odst. 2 písm. d). Tyto 
prováděcí akty přijme přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 143 odst. 3.

9. Komise v souladu s článkem 142 přijme
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví pravidla ujednání pro auditní 
stopu uvedenou v odst. 4 písm. d).

9. Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví podrobné 
minimální požadavky na auditní stopu 
uvedenou v odst. 4 písm. d), pokud jde 
o účetní záznamy, které mají být vedeny, 
a o podklady, které mají být uchovávány 
na úrovni certifikačního orgánu, řídícího 
orgánu, zprostředkujících subjektů 
a příjemců.

10. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme vzor prohlášení řídícího 
subjektu uvedeného v odst. 4 písm. e). Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

101. Komise přijme poradním postupem 
uvedeným v čl. 143 odst. 2 prováděcí akty, 
které stanoví jednotné podmínky týkající 
se vzoru prohlášení řídícího subjektu 
uvedeného v odst. 4 písm. e) tohoto 
článku..
1 Poznámka: o vhodné formulaci 
ustanovení o posouzení dopadů se bude 
dále diskutovat na základě návrhu. Návrhu 
od koho?

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Článek 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkce auditního orgánu Funkce auditního orgánu
1. Auditní orgán zajišťuje, aby se prováděly 
audity systémů řízení a kontroly za použití
vhodného vzorku operací a roční účetní 
závěrky.

1. Auditní orgán zajišťuje, aby se 
prováděly audity řádného fungování
systému řízení a kontroly operačního 
programu a audity vhodného vzorku 
operací na základě vykázaných výdajů.

Audity vykázaných výdajů budou 
vycházet z reprezentativního vzorku a 
zpravidla budou založeny na 
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statistických metodách výběru vzorků.
Jinou než statistickou metodu výběru 
vzorků je možné k odbornému posouzení 
auditního orgánu použít v řádně 
odůvodněných případech v souladu s 
mezinárodními účetními standardy a ve 
všech případech, kdy počet operací 
v účetním roce nestačí k tomu, aby bylo 
možné použít statistickou metodu.
V těchto případech musí být velikost 
vzorku dostatečná na to, aby auditnímu 
orgánu umožnila vypracovat platný 
výrok auditora podle čl. 59 odst. 5 
písm. b) finančního nařízení.
Jiná než statistická metoda výběru 
vzorků se bude vztahovat alespoň na 5 % 
operací, jejichž výdaje byly vykázány 
Komisi v účetním roce, a 10 % výdajů, 
které byly vykázány Komisi v účetním 
roce.

Komise je v souladu s článkem 142 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení podmínek, 
jež musí tyto audity splňovat.

vypouští se

2. Provádí-li audity jiný subjekt než auditní 
orgán, zajistí auditní orgán, aby měl takový 
subjekt nezbytnou funkční nezávislost.

2. Provádí-li audity jiný subjekt než 
auditní orgán, zajistí auditní orgán, aby 
měl takový subjekt nezbytnou funkční 
nezávislost.

3. Auditní orgán zajistí, aby byly při auditní 
činnosti zohledněny mezinárodně uznávané 
auditní normy.

3. Auditní orgán zajistí, aby byly při auditní 
činnosti zohledněny mezinárodně uznávané 
auditní normy.

4. Do šesti měsíců od schválení operačního 
programu vypracuje auditní orgán auditní 
strategii pro provádění auditů. Auditní 
strategie stanoví metodiku auditu, způsob 
výběru vzorků pro audity operací a 
plánování auditů v souvislosti s aktuálním 
účetním rokem a dvěma následujícími 
účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 
včetně se auditní strategie každoročně 
aktualizuje. Pokud se společný systém řízení 
a kontroly vztahuje na více než jeden 
operační program, může být pro dotčené 
operační programy vypracována jediná 

4. Do osmi měsíců od schválení 
operačního programu vypracuje auditní 
orgán auditní strategii pro provádění 
auditů. Auditní strategie stanoví metodiku 
auditu, způsob výběru vzorků pro audity 
operací a plánování auditů v souvislosti 
s aktuálním účetním rokem a dvěma 
následujícími účetními roky. Od roku 
2016 do roku 2022 včetně se auditní 
strategie každoročně aktualizuje. Pokud 
se společný systém řízení a kontroly 
vztahuje na více než jeden operační 
program, může být pro dotčené operační 
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auditní strategie. Na žádost předkládá 
auditní orgán auditní strategii Komisi.

programy vypracována jediná auditní 
strategie. Na žádost předkládá auditní 
orgán auditní strategii Komisi.

5. Auditní orgán vypracovává: 5. Auditní orgán vypracovává:

i) výrok auditora k roční účetní závěrce za 
předchozí účetní rok, přičemž tento výrok 
se týká úplnosti, přesnosti a věrohodnosti 
roční účetní závěrky, fungování systému 
řízení a kontroly a zákonnosti a správnosti 
uskutečněných transakcí;

i) výrok auditora v souladu s čl. 59 
odst. 5 písm. b) finančního nařízení;

ii) výroční kontrolní zprávu uvádějící 
zjištění auditů provedených během 
předchozího účetního roku.

ii) kontrolní zprávu uvádějící hlavní 
zjištění auditů provedených v souladu 
s čl. 116 odst. 1, včetně nedostatků, které 
byly zjištěny v systémech řízení a 
kontroly, a navrhovaná a použitá 
nápravná opatření.

Ve zprávě podle bodu ii) se uvádějí všechny 
nedostatky zjištěné v systému řízení a 
kontroly a přijatá nebo navrhovaná 
opatření k jejich nápravě.

vypouští se

Pokud se společný systém řízení a kontroly 
vztahuje na více než jeden operační 
program, lze informace požadované podle 
bodu ii) seskupit do jediné zprávy.

Pokud se společný systém řízení a 
kontroly vztahuje na více než jeden 
operační program, lze informace 
požadované podle bodu ii) seskupit do 
jediné zprávy.

6. Prostřednictvím prováděcích aktů Komise 
přijme vzory pro auditní strategii, výrok 
auditora a výroční kontrolní zprávu, jakož i 
metodiku pro způsob výběru vzorků podle 
odstavce 4. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s poradním postupem uvedeným v 
čl. 143 odst. 2.

6. Prostřednictvím prováděcích aktů 
Komise přijme vzory pro auditní strategii, 
výrok auditora a kontrolní zprávu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 143 
odst. 2.

6a. Komise je zmocněna v souladu 
s článkem 142 přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví rozsah a obsah 
auditů operací a auditů účetnictví 
a metodiku pro výběr vzorku operací 
uvedených v odstavci 1.

7. Prováděcí pravidla týkající se používání 
údajů shromážděných během auditů 
prováděných úředníky Komise nebo 
pověřenými zástupci Komise přijme Komise 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 143 odst. 3.

7. Komise je zmocněna v souladu 
s článkem 142 přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví podrobná
pravidla týkající se používání údajů 
shromážděných během auditů 
prováděných úředníky Komise nebo 
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pověřenými zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

UPLATŇOVÁNÍ FINANČNÍCH 
NÁSTROJŮ DOHODY 
O FINANCOVÁNÍ
1. Pokud je finanční nástroj uplatňován 
podle čl. 33 odst. 4 písm. a) a b) tohoto 
nařízení, dohoda o financování zahrnuje 
podmínky pro poskytování příspěvků z 
programu na finanční nástroj a obsahuje 
alespoň tyto prvky:
a) investiční strategie nebo politiku včetně 
prováděcích ustanovení, finanční 
produkty, které mají být nabízeny, cíloví 
koneční příjemci a (případně) zamýšlené 
spojení s grantovou podporou;
b) plán podnikání nebo rovnocenné 
dokumenty pro finanční nástroj, který má 
být uplatňován, včetně předpokládaného 
pákového efektu uvedeného v čl. 32 
odst. 2;
c) konečné výsledky, kterých má dotyčný 
finanční nástroj dosáhnout s cílem přispět 
ke konkrétním cílům, a výsledky příslušné 
priority;
d) ustanovení ohledně monitorování 
uskutečnění investic a uplatnění sazeb, 
při nichž jsou obdrženy investiční nabídky 
(„deal flows“), včetně podávání zpráv ze 
strany finančního nástroje fondu fondů 
a/nebo řídícímu orgánu s cílem zajistit 
soulad s článkem 40;



AM\942530CS.doc 51/54 PE514.702v03-00

CS

e) auditní požadavky, jako např. 
minimální požadavky na dokumentaci, 
která má být vedena na úrovni finančního 
nástroje (a případně na úrovni fondu 
fondů), a (případně) požadavky v 
souvislosti s vedením samostatných 
záznamů pro jednotlivé formy podpory v 
souladu s čl. 32 odst. 5 a 6, včetně 
ustanovení a požadavků týkajících se 
přístupu k dokumentům ze strany 
auditních orgánů členských států, 
auditorů Komise a Evropského účetního 
dvora, s cílem zajistit jasnou auditní stopu 
v souladu s článkem 34;
f) požadavky a postupy pro spravování 
postupně poskytovaného příspěvku z
programu v souladu s článkem 35 a pro 
prognózu sazeb, při nichž jsou obdrženy 
investiční nabídky („deal flows“), včetně 
požadavků na svěřenské nebo samostatné 
účty podle čl. 33 odst. 8;
g) požadavky a postupy týkající se 
spravování úroku a jiných výnosů 
vytvořených ve smyslu článku 37, včetně 
přijatelných pokladních operací nebo 
investic a odpovědností a závazků 
dotčených stran;
h) ustanovení ohledně výpočtu a plateb 
nákladů vynaložených na správu nebo 
poplatků za správu finančního nástroje;
i) ustanovení ohledně opětovného využití 
zdrojů, jež lze přidělit na podporu 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů, až do konce období způsobilosti 
v souladu s článkem 38;
i) ustanovení ohledně využívání zdrojů, 
jež lze přidělit na podporu z evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
po skončení období způsobilosti v souladu 
s článkem 39 a politiky pro případ, že 
příspěvek z těchto fondů již nebude na 
daný finanční nástroj dále poskytován;
k) podmínky možného stažení nebo 
částečného stažení programových 
příspěvků z programů na finanční 



PE514.702v03-00 52/54 AM\942530CS.doc

CS

nástroje, případně včetně fondu fondů;
l) ustanovení s cílem zajistit, aby subjekty 
uplatňující finanční nástroje spravovaly 
tyto nástroje nezávisle a v souladu 
s příslušnými profesními standardy 
a jednaly ve výlučném zájmu stran
poskytujících příspěvky na příslušný 
finanční nástroj;
m) ustanovení pro zrušení finančního 
nástroje.
Pokud jsou kromě toho finanční nástroje 
organizovány prostřednictvím fondu 
fondů, dohoda o financování mezi řídícím 
orgánem a subjektem uplatňujícím fond 
fondů musí obsahovat rovněž ustanovení 
týkající se hodnocení a výběru subjektů 
uplatňujících finanční nástroje, včetně 
postupů týkajících se výzev k vyjádření 
zájmu nebo zadávání veřejných zakázek.
2. Strategické dokumenty uvedené v čl. 33 
odst. 4 pro finanční nástroje uplatňované 
podle čl. 33 odst. 4 písm. c) obsahují 
alespoň tyto prvky:
a) investiční strategie nebo politika 
finančního nástroje, všeobecné podmínky 
zamýšlených dluhových produktů, cíloví 
příjemci a opatření, která mají být 
podporována;
b) plán podnikání nebo rovnocenné 
dokumenty pro finanční nástroj, který má 
být uplatňován, včetně předpokládaného 
pákového efektu uvedeného v čl. 32 
odst. 2;
c) využití a opětovné využití zdrojů, jež je 
možné přidělit na podporu z evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
v souladu s články 37, 38 a 39 nařízení 
o společných ustanoveních;
d) monitorování a podávání zpráv o 
uplatňování finančního nástroje s cílem 
zajistit soulad s článkem 40.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha III c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podíl Evropského strukturálního fondu 
ze zdrojů strukturálních fondů na období 
2014–2020, kromě cíle evropské územní 
spolupráce a podpory prostřednictvím 
nástroje pomoci nejchudším osobám, je 
stejný jako podíl ESF pro daný členský 
stát určený v programech v rámci cílů 
Konvergence a Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost na 
období 2007–2013.
 Pro účely tohoto výpočtu se rozdělení 
podpory na nástroj pomoci nejchudším 
osobám mezi členské státy vypočítá jako 
poměrné rozdělení celkových zdrojů ze 
strukturálních fondů v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost mezi 
členské státy.
2. K tomuto podílu se přidá další podíl na 
členský stát, aby bylo zajištěno, že tento 
podíl ESF jako procentní podíl celkových 
zdrojů pro strukturální fondy a Fond 
soudržnosti na úrovni EU, s výjimkou 
přídělů Fondu soudržnosti převedených 
na nástroj pro propojení Evropy a 
podpory pro nástroj pomoci nejchudším 
osobám, bude činit 23,1 %.
3. K podílům určeným v prvním kroku se 
přidá další procentní podíl stanovený na 
základě míry zaměstnanosti členských 
států (osob ve věku 20–64 let) 
v referenčním roce 2012. V členských 
státech, jejichž míra zaměstnanosti je 
65 % nebo méně, činí dodatečný podíl 
1,7 %. Pokud je míra zaměstnanosti vyšší 
než 65 % a zároveň nepřekračuje 70 %, 
činí dodatečný podíl 1,2 %. Pokud je míra 
zaměstnanosti vyšší než 70 % a zároveň 
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nepřekračuje 75 %, činí dodatečný podíl 
0,7 %. V členských státech s mírou 
zaměstnanosti vyšší než 75 % není třeba 
žádného zvýšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha XXX (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha XXX
Stanovení paušálních sazeb pro projekty 
vytvářející čistý příjem

Sektor Paušální 
sazba

1 SILNICE 30 %
2 ŽELEZNICE 20 %
3 MĚSTSKÁ 

DOPRAVA
20 %

4 VODA 25 %
5 PEVNÝ 

ODPAD
20 %

Or. en


