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Pozmeňujúci návrh 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z každého fondu SSR sa podporujú tieto 
tematické ciele v súlade s ich poslaním, 
aby sa prispelo k stratégii Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu:

Aby sa prispelo k stratégii Únie na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu, ako aj k poslaniu 
príslušných fondov podľa ich cieľov 
zakotvených v zmluve vrátane 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, z každého európskeho 
štrukturálneho a investičného fondu sa 
podporujú tieto tematické ciele:

(1) posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií:

(1) posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií:

(2) zlepšenie prístupu k informáciám a ku 
komunikačným technológiám a zlepšenie 
ich využívania a kvality,

(2) zlepšenie prístupu k informáciám a ku 
komunikačným technológiám a zlepšenie 
ich využívania a kvality,

(3) zvýšenie konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov, sektora 
poľnohospodárstva (v prípade EPFRV)
a sektora rybného hospodárstva
a akvakultúry (v prípade EFNRH),

(3) zvýšenie konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov, sektora 
poľnohospodárstva (v prípade EPFRV)
a sektora rybného hospodárstva
a akvakultúry (v prípade EFNRH),

(4) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch,

(4) podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch,

(5) podpora prispôsobovania sa zmenám 
klímy, predchádzania a riadenia rizika,

(5) podpora prispôsobovania sa zmenám 
klímy, predchádzania a riadenia rizika,

(6) ochrana životného prostredia
a presadzovanie efektívnosti zdrojov,

(6) zachovanie a ochrana životného 
prostredia a presadzovanie efektívnosti 
zdrojov;

(7) podpora udržateľnej dopravy
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach,

(7) podpora udržateľnej dopravy
a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach,

(8) podpora zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily,

(8) podpora udržateľnej a kvalitnej
zamestnanosti a mobility pracovnej sily,

(9) podpora sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe,

(9) podpora sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,

(10) investovanie do vzdelania, zručností (10) investovanie do vzdelania, odbornej 
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a celoživotného vzdelávania, prípravy a odborného vzdelávania
v oblasti zručností a do celoživotného 
vzdelávania,

(11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít
a efektivity verejnej správy.

(11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít 
verejných orgánov a zainteresovaných 
strán a efektivity verejnej správy.

Tematické ciele sa prevedú do priorít 
špecifických pre každý fond SSR
a vymedzia sa v pravidlách pre jednotlivé 
fondy.

Tematické ciele sa prevedú do priorít 
špecifických pre každý európsky 
štrukturálny a investičný fond a vymedzia 
sa v pravidlách pre jednotlivé fondy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 11 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) opatrenia na riešenie územných výziev
a kroky, ktoré je potrebné prijať na 
podporu integrovaného prístupu, ktorý 
odzrkadľuje úlohu mestských, vidieckych, 
pobrežných a rybárskych oblastí, ako aj
špecifických výziev oblastí s osobitnými 
územnými charakteristikami uvedenými
v článkoch 174 a 349 zmluvy;

(d) opatrenia na riešenie kľúčových 
územných výziev mestských, vidieckych, 
pobrežných a rybárskych oblastí, 
demografických problémov regiónov,
osobitných potrieb geografických oblastí
závažne a trvalo znevýhodnených 
prírodnými a demografickými 
podmienkami, ako je uvedené v článku 
174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
a špecifických výziev najvzdialenejších 
regiónov, ako sú opísané v článku 349
Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podmienky ex ante sa vymedzia pre 
každý fond SSR v pravidlách pre 
jednotlivé fondy.

vypúšťa sa

2. Členské štáty posúdia, či sú uplatniteľné 
podmienky ex ante splnené.

2. Členské štáty v súlade so svojím 
inštitucionálnym a právnym rámcom
posúdia v rámci prípravy dohody
o partnerstve a programov, či sú 
podmienky ex ante stanovené
v príslušných pravidlách pre jednotlivé 
fondy a všeobecné podmienky ex ante 
uvedené v prílohe V uplatniteľné na 
konkrétne ciele, ktoré sa sledujú v rámci 
priorít ich programov, a či sú splnené
uplatniteľné podmienky ex ante.

Podmienky ex ante sa uplatňujú iba v tom 
rozsahu a za podmienky, že je splnené 
vymedzenie stanovené v článku 2, pokiaľ 
ide o konkrétne ciele sledované v rámci 
priorít programu. Hodnotenie jeho 
splnenia je obmedzené na kritériá 
stanovené v pravidlách pre jednotlivé 
fondy.

3. V prípade podmienok ex ante, ktoré nie 
sú splnené v deň predloženia zmluvy
o partnerstve, členské štáty v zmluve
o partnerstve uvedú súhrn činností, ktoré 
sa majú vykonať na vnútroštátnej
a regionálnej úrovni, a časový plán ich 
vykonávania s cieľom zabezpečiť ich 
splnenie najneskôr dva roky po prijatí 
zmluvy o partnerstve alebo 
do 31. decembra 2016, podľa toho, čo 
nastane skôr.

3. Dohoda o partnerstve stanovuje 
súhrnné hodnotenie plnenia 
uplatniteľných podmienok ex ante na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni
a v prípade podmienok, ktoré na základe 
hodnotenia uvedeného v odseku 2 nie sú 
splnené v deň predloženia dohody
o partnerstve, dotknuté priority, 
zodpovedné orgány, činnosti, ktoré sa 
majú vykonať na splnenie podmienok ex 
ante, a časový plán týchto činností.
V každom programe sa v súlade
s pravidlami pre jednotlivé fondy uvádzajú 
príslušné podmienky ex ante, ktoré na 
základe hodnotenia uvedeného v odseku 2 
nie sú splnené v deň predloženia dohody
o partnerstve. Členské štáty splnia tieto 
podmienky ex ante najneskôr do 31. 
decembra 2016 a ohlásia ich splnenie 
najneskôr vo výročnej správe
o vykonávaní v roku 2017 alebo v správe
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o pokroku v roku 2017.

4. Členské štáty podrobne opíšu činnosti 
súvisiace so splnením podmienok ex ante, 
vrátane časového plánu ich vykonania,
v príslušných programoch.

vypúšťa sa

5. Komisia posúdi poskytnuté informácie
o plnení podmienok ex ante v rámci jej
hodnotenia zmluvy o partnerstve
a programov.

5. Komisia posúdi konzistentnosť
a primeranosť informácií poskytnutých
členským štátom o plnení uplatniteľných
podmienok ex ante v rámci svojho
hodnotenia dohody o partnerstve a/alebo
programov.

Toto hodnotenie plnenia sa obmedzuje na 
kritériá stanovené v pravidlách pre 
jednotlivé fondy a rešpektuje vnútroštátne
a regionálne kompetencie v oblasti 
rozhodovania o konkrétnych
a primeraných politických opatreniach 
vrátane obsahu stratégií.

Pri prijímaní programu môže rozhodnúť
o pozastavení všetkých alebo niektorých 
priebežných platieb určených na program 
do uspokojivého ukončenia činností
na splnenie podmienok ex ante. Ak 
činnosti na splnenie podmienok ex ante 
nebudú ukončené v rámci lehoty 
stanovenej pre daný systém, predstavuje to 
základ pre pozastavenie platieb Komisiou.

Komisia môže pri prijímaní programu
podľa potreby rozhodnúť o pozastavení 
všetkých alebo niektorých priebežných 
platieb určených na príslušnú prioritu 
tohto programu do uspokojivého 
ukončenia činností uvedených v odseku 3, 
aby nedošlo k vážnemu poškodeniu 
účinnosti a efektívnosti v dosahovaní 
konkrétnych cieľov dotknutej priority. Ak 
činnosti na splnenie uplatniteľných 
podmienok ex ante, ktoré neboli splnené
v deň predloženia príslušného programu,
nebudú ukončené v rámci lehoty 
stanovenej v odseku 3, predstavuje to 
základ pre pozastavenie priebežných
platieb Komisiou.

5a. Komisia bezodkladne zruší 
pozastavenie priebežných platieb pre 
prioritu, keď členský štát dokončil 
činnosti spojené so splnením podmienok 
ex ante, ktoré sú uplatniteľné na tento 
program a ktoré neboli splnené v čase, 
keď Komisia rozhodla o pozastavení.
Bezodkladne tiež zruší pozastavenie, keď 
po zmene programu týkajúceho sa 
dotknutej priority už podmienka ex ante 
nie je uplatniteľná.

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na 6. Odseky 1 až 5a sa neuplatňujú na 
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programy v rámci cieľa Európskej územnej 
spolupráce.

programy v rámci cieľa Európskej územnej 
spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné nástroje Finančné nástroje
1. Fondy SSR možno využiť na podporu 
finančných nástrojov v rámci programu 
vrátane situácií, keď je takýto program 
organizovaný cez fondy fondov, s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu konkrétnych cieľov 
stanovených v rámci priority na základe 
hodnotenia ex ante, ktorým sa zistili 
trhové nedostatky alebo neoptimálne 
investície a investičné potreby.

1. Európske štrukturálne a investičné 
fondy možno využiť na podporu 
finančných nástrojov v rámci programu 
vrátane situácií, keď je takýto program 
organizovaný cez fondy fondov, s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu konkrétnych cieľov 
stanovených v rámci priority.

Finančné nástroje možno kombinovať
s grantmi, bonifikáciami úrokov
a dotáciami záručných poplatkov. V tomto 
prípade je potrebné viesť samostatné 
záznamy o každej forme financovania.

Finančné nástroje sa vykonávajú s cieľom 
podporiť investície, od ktorých sa 
očakáva, že budú finančne životaschopné, 
ale nemajú zabezpečené dostatočné 
financovanie z trhových zdrojov. Riadiaci 
orgán, fond fondov a orgány 
vykonávajúce finančný nástroj 
dodržiavajú pri uplatňovaní tejto hlavy 
príslušné právne predpisy Únie
a vnútroštátne právne predpisy, a to 
najmä v oblasti štátnej pomoci
a verejného obstarávania.

Komisia má právomoc prijať delegované 
akty v súlade s článkom 142, ktorými sa 
stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa 
hodnotenia ex ante finančných nástrojov, 
kombinovania podpory poskytnutej 
konečným príjemcom vo forme grantov, 
bonifikácie úrokov, dotácií záručných 
poplatkov a finančných nástrojov, 
dodatočné osobitné pravidlá
o oprávnenosti výdavkov a pravidlá 

vypúšťa sa
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stanovujúce druhy aktivít, ktoré nemožno 
podporovať prostredníctvom finančných 
nástrojov.

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek mení na článok 32, odsek 3h (nový), s pozmeneným 
znením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podpora finančných nástrojov 
vychádza z hodnotenia ex ante, v rámci 
ktorého sa zistili zjavné trhové nedostatky 
alebo suboptimálne investičné situácie, 
ako aj odhadovanej úrovne a rozsahu 
verejných investičných potrieb vrátané 
druhov finančných nástrojov, ktoré sa 
majú podporovať. Takéto hodnotenie ex 
ante zahŕňa:
(a) analýzu zlyhaní trhov, suboptimálnych 
investičných situácií a investičných 
potrieb v oblastiach stratégií a v rámci 
tematických cieľov alebo investičných 
priorít, ktoré sa majú riešiť s cieľom 
prispieť k splneniu konkrétnych cieľov 
stanovených v rámci priority alebo 
opatrenia, ktoré sa majú podporovať 
prostredníctvom finančných nástrojov.
Táto analýza vychádza z dostupnej 
metodiky osvedčených postupov;
(b) posúdenie pridanej hodnoty 
finančných nástrojov, ktoré sa majú 
podporovať z európskych štrukturálnych
a investičných fondov, súladu s inými 
formami verejnej intervencie, ktoré sa 
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zameriavajú na rovnaký trh, možných 
dôsledkov z hľadiska štátnej pomoci, 
proporcionality plánovanej intervencie
a opatrení zameraných na minimalizáciu 
narušenia trhu;
(c) odhad dodatočných verejných
a súkromných zdrojov, ktoré je možné 
získať pomocou finančného nástroja, a to 
až po úroveň konečného príjemcu 
(predpokladaný pákový efekt), vrátane 
buď posúdenia potreby a výšky 
preferenčnej odmeny s cieľom pritiahnuť 
dodatočné prostriedky od súkromných 
investorov a/alebo opisu mechanizmov, 
ktorými sa určí potreba a rozsah takejto 
preferenčnej odmeny, napríklad 
konkurencieschopného alebo náležite 
nezávislého procesu posudzovania;
(d) posúdenie skúseností nadobudnutých
z podobných nástrojov a z hodnotení ex 
ante, ktoré vykonali v minulosti členské 
štáty, a toho, ako sa takéto skúsenosti 
využijú v budúcnosti;
(e) navrhovanú investičnú stratégiu 
vrátane preskúmania možností 
vykonávacích opatrení v zmysle článku 
33, finančné produkty, ktoré sa budú 
ponúkať, konečných prijímateľov, na 
ktorých sa zameriava, a prípadnej 
predpokladanú kombináciu s podporou
z grantov;
(f) spresnenie očakávaných výsledkov
a skutočnosti, ako má daný finančný 
nástroj prispieť k dosiahnutiu 
konkrétnych cieľov stanovených v rámci 
príslušnej priority alebo opatrenia, 
vrátane ukazovateľov takéhoto prínosu;
(g) právne úpravy, na základe ktorých sa 
hodnotenie ex ante bude môcť v priebehu 
vykonávania akéhokoľvek finančného 
nástroja, ktorý sa vykonáva na základe 
takéhoto hodnotenia, podľa potreby 
revidovať a aktualizovať, ak riadiaci 
orgán dospel vo fáze vykonávania
k záveru, že hodnotenie ex ante už nemôže 
primeraným spôsobom odzrkadľovať 
trhové podmienky existujúce v čase 
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vykonávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Hodnotenie ex ante sa môže 
vykonávať postupne. V každom prípade sa 
ukončí skôr, ako riadiaci orgán rozhodne
o vyčlenení prostriedkov z programu na 
finančný nástroj.
Súhrnné zistenia a závery hodnotení ex 
ante týkajúce sa finančných nástrojov sa 
uverejnia do troch mesiacov od dátumu 
ich dokončenia.
Hodnotenie ex ante sa v súlade
s pravidlami pre jednotlivé fondy predloží 
monitorovaciemu výboru na informačné 
účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koneční príjemcovia, ktorí získavajú 
podporu z finančných nástrojov, môžu 
dostať tiež granty alebo inú pomoc
z programu alebo iného nástroja, na ktorý 
je poskytovaná podpora z rozpočtu Únie.
V tomto prípade je potrebné viesť 

vypúšťa sa
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samostatné záznamy o každom zdroji 
financovania.

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 32, odsek 3c (nový),
s pozmeneným znením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vecné príspevky nie sú oprávneným 
výdavkom v súvislosti s finančnými 
nástrojmi s výnimkou príspevkov vo forme 
pozemkov alebo nehnuteľností v súvislosti
s investíciami s cieľom podporiť rozvoj 
miest alebo obnovenie miest, keď 
pozemok alebo nehnuteľnosť tvorí časť 
investície. Takéto príspevky vo forme 
pozemku alebo nehnuteľnosti sú 
oprávnené za predpokladu splnenia 
podmienok uvedených v článku 59.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 32, odsek 3c (nový),
s niekoľkými zmenami (doplnenie výrazu „rozvoj vidieka“ a zmena článku 59 na „článok 59 
ods. 1“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak finančné nástroje podporujú 
financovanie podnikov vrátane MSP, táto 
podpora sa zameriava na zakladanie 
nových podnikov, vytvorenie kapitálu pre 
počiatočnú etapu, t.j. zakladajúceho
kapitálu a štartovacieho kapitálu, kapitálu
na rozširovanie a kapitálu na
posilňovanie všeobecných činností 
podniku alebo na realizáciu nových 
projektov, prenikanie na nové trhy či nový 
vývoj existujúcich podnikov bez toho, aby 
boli dotknuté príslušné pravidlá EÚ
o štátnej pomoci, a v súlade s pravidlami 
pre jednotlivé fondy. Podpora môže 
zahŕňať investície do hnuteľného
a nehnuteľného majetku, ako aj 
prevádzkový kapitál v rámci možností 
príslušných pravidiel EÚ o štátnej pomoci
a s cieľom stimulovať súkromný sektor 
ako poskytovateľa prostriedkov 
podnikom. Môže tiež zahŕňať náklady na 
prevod vlastníckych práv v podnikoch za 
predpokladu, že sa takýto prevod 
uskutoční medzi nezávislými investormi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Finančné nástroje možno kombinovať
s grantmi, bonifikáciami úrokov
a dotáciami záručných poplatkov. Ak sa 
podpora z európskych štrukturálnych
a investičných fondov poskytuje 
prostredníctvom finančných nástrojov
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a kombinuje do jedinej operácie s inými 
formami podpory, ktoré sa priamo týkajú 
finančných nástrojov zameraných na 
rovnakých konečných príjemcov, vrátane 
technickej podpory, úrokových dotácií
a dotácií záručných poplatkov, 
ustanovenia uplatniteľné na finančné 
nástroje sa uplatňujú na všetky formy 
podpory v rámci takejto operácie.
V uvedených prípadoch sa dodržiavajú 
pravidlá EÚ o štátnej pomoci a pre každú 
formu podpory sa vedú samostatné 
záznamy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Koneční príjemcovia, ktorí získavajú 
podporu z finančného nástroja 
európskeho štrukturálneho a investičného 
fondu, môžu dostať tiež pomoc z inej 
priority alebo programu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
alebo z iného nástroja, na ktorý je 
poskytovaná podpora z rozpočtu Únie
v súlade s príslušnými pravidlami EÚ
o štátnej pomoci. V tomto prípade je 
potrebné viesť samostatné záznamy
o každom zdroji financovania a podpora
z finančných nástrojov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
musí byť súčasťou činnosti
s oprávnenými výdavkami odlíšenej od 
iných zdrojov pomoci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Kombinácia podpory poskytovanej 
prostredníctvom grantov a finančných 
nástrojov, ako je opísaná v odsekoch 5
a 6, môže pokrývať rovnaké položky 
výdavkov za predpokladu, že súčet 
všetkých foriem podpory neprekročí 
celkovú výšku príslušnej výdavkovej 
položky a v súlade s príslušnými
pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Granty 
sa nevyužívajú na úhradu podpory 
získanej z finančných nástrojov. Finančné 
nástroje sa nevyužívajú na predbežné 
financovanie grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Vecné príspevky nie sú oprávneným 
výdavkom v súvislosti s finančnými 
nástrojmi s výnimkou príspevkov vo forme 
pozemkov alebo nehnuteľností v súvislosti
s investíciami s cieľom podporiť rozvoj 
vidieka, rozvoj alebo obnovenie miest, 
keď pozemok alebo nehnuteľnosť tvorí 
časť investície. Takéto príspevky vo forme 
pozemku alebo nehnuteľnosti sú 
oprávnené za predpokladu splnenia 
podmienok uvedených v článku 59 ods. 1.

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

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3f. DPH nie je oprávneným výdavkom 
príslušnej činnosti s výnimkou prípadov, 
ktorá je nevratná podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov o DPH. Vybavenie 
DPH na úrovni investícií vynaložených 
konečnými príjemcami sa na účely 
stanovenia oprávnenosti výdavkov v rámci 
finančného nástroja neberie do úvahy. Ak 
sa však finančné nástroje kombinujú
s grantmi podľa odseku 5 a odseku 6, na 
granty sa uplatnia ustanovenia článku 59 
ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3g. Na účely uplatňovania tohto článku 
platia tie pravidlá o štátnej pomoci, ktoré 
platia v okamihu, keď riadiaci orgán 
alebo fond fondov zmluvne poskytne 
programové príspevky do finančného 
nástroja, prípadne keď finančný nástroj 
zmluvne poskytne programové príspevky 
pre konečných príjemcov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3h. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142, ktorými sa stanovia 
dodatočné osobitné pravidlá týkajúce sa 
nákupu pozemkov a kombinácie 
technickej podpory s finančnými 
nástrojmi, prijať delegované akty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňovanie finančných nástrojov Uplatňovanie finančných nástrojov

1. Pri vykonávaní článku 32 môžu riadiace 
orgány poskytnúť finančný príspevok na 
tieto finančné nástroje:

1. Pri vykonávaní článku 32 môžu riadiace 
orgány poskytnúť finančný príspevok na 
tieto finančné nástroje:

(a) finančné nástroje zriadené na úrovni 
Únie, ktoré sú riadené priamo alebo 
nepriamo Komisiou;

(a) finančné nástroje zriadené na úrovni 
Únie, ktoré sú riadené priamo alebo 
nepriamo Komisiou;

(b) finančné nástroje zriadené na 
vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej 
alebo cezhraničnej úrovni, ktoré riadi 
alebo má na zodpovednosť riadiaci orgán.

(b) finančné nástroje zriadené na 
vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej 
alebo cezhraničnej úrovni, ktoré riadi 
alebo má na zodpovednosť riadiaci orgán.

2. Hlava [VIII] nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa uplatňuje na finančné 
nástroje uvedené v odseku 1 písm. a).
Príspevky z fondov SSR na finančné 
nástroje podľa odseku 1 písm. a) sa musia 
vložiť na osobitné účty a používať v súlade
s cieľmi príslušných fondov SSR na 
podporu opatrení a konečných príjemcov, 

2. Príspevky z európskych štrukturálnych
a investičných fondov na finančné nástroje 
podľa odseku 1 písm. a) sa musia vložiť na 
osobitné účty a používať v súlade s cieľmi 
príslušných európskych štrukturálnych
a investičných fondov na podporu opatrení
a konečných príjemcov, ktorí sú v súlade
s programom alebo programami, z ktorých 
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ktorí sú v súlade s programom alebo 
programami, z ktorých sú tieto príspevky 
poskytnuté.

sú tieto príspevky poskytnuté. Príspevky 
na takéto finančné nástroje musia spĺňať 
ustanovenia tohto nariadenia, pokiaľ nie 
sú výslovne uvedené výnimky. Nie sú tým 
dotknuté pravidlá upravujúce vytváranie
a fungovanie finančných nástrojov podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách za 
predpokladu, že tieto nie sú v rozpore
s pravidlami pre európske štrukturálne
a investičné fondy. V takom prípade platia 
pravidlá pre európske štrukturálne
a investičné fondy.

3. V prípade finančných nástrojov podľa 
odseku 1 písm. b) môže riadiaci orgán 
poskytnúť finančný príspevok na tieto 
finančné nástroje:

3. V prípade finančných nástrojov podľa 
odseku 1 písm. b) môže riadiaci orgán 
poskytnúť finančný príspevok na tieto 
finančné nástroje:

(a) finančné nástroje, ktoré spĺňajú 
štandardné podmienky stanovené 
Komisiou prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3;

(a) finančné nástroje, ktoré spĺňajú 
štandardné podmienky stanovené 
Komisiou prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3;

(b) už existujúce alebo novo vytvorené 
finančné nástroje, ktoré sú osobitne 
navrhnuté, aby dosahovali zamýšľaný 
účel, a ktoré spĺňajú príslušné právne 
predpisy Únie a vnútroštátne právne 
predpisy.

(b) už existujúce alebo novo vytvorené 
finančné nástroje, ktoré sú osobitne 
navrhnuté, aby dosahovali konkrétne ciele 
stanovené v rámci príslušnej priority.

Komisia prijme delegované akty v súlade
s článkom 142, ktorými sa ustanovia 
osobitné pravidlá týkajúce sa určitých 
druhov finančných nástrojov, ktoré sú 
uvedené v písmene b), ako aj výsledkov, 
ktoré možno dosiahnuť pomocou týchto 
nástrojov.

vypúšťa sa

4. V rámci podpory finančných nástrojov 
uvedených v odseku 1 písm. b) môže 
riadiaci orgán:

4. V rámci podpory finančných nástrojov 
uvedených v odseku 1 písm. b) môže 
riadiaci orgán:

(a) investovať do základného imania 
existujúcich alebo novo vytvorených 
právnych subjektov vrátane subjektov 
financovaných z iných fondov SSR, ktoré 
sa venujú uplatňovaniu finančných 
nástrojov v súlade s cieľmi príslušných 
fondov SSR a ktoré podnikajú úlohy 
vykonávania; podpora na takéto investície
sa obmedzí na sumu nevyhnutnú na 

(a) investovať do základného imania 
existujúcich alebo novo vytvorených 
právnych subjektov vrátane subjektov 
financovaných z iných európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
ktoré sa venujú uplatňovaniu finančných 
nástrojov v súlade s cieľmi príslušných
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a ktoré podnikajú úlohy 
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uplatnenie nových finančných nástrojov, 
ktoré sú v súlade s cieľmi tohto nariadenia; 
alebo

vykonávania; podpora pre takéto subjekty
sa obmedzí na sumu nevyhnutnú na 
uplatnenie nových investícií v súlade
s ustanoveniami článku 32 a v súlade
s cieľmi tohto nariadenia; alebo

(b) poveriť úlohami vykonávania: (b) poveriť úlohami vykonávania:
(i) Európsku investičnú banku; (i) Európsku investičnú banku;

(ii) medzinárodné finančné inštitúcie, 
ktorých akcie členský štát vlastní, 
alebo finančné inštitúcie založené
v členskom štáte s cieľom získať verejný 
záujem pod kontrolu verejného orgánu, 
vybrané v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi;

(ii) medzinárodné finančné inštitúcie, 
ktorých akcie členský štát vlastní, 
alebo finančné inštitúcie založené
v členskom štáte s cieľom získať verejný 
záujem pod kontrolu verejného orgánu;

(iii) orgán, ktorý sa riadi verejným alebo 
súkromným právom, vybraný v súlade
s príslušnými právnymi predpismi Únie
a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(iii) orgán, ktorý sa riadi verejným alebo 
súkromným právom.

(c) priamo podniknúť úlohy vykonávania
v prípade, že finančné nástroje pozostávajú 
výlučne z pôžičiek alebo záruk.

(c) priamo podniknúť úlohy vykonávania
v prípade, že finančné nástroje pozostávajú 
výlučne z pôžičiek alebo záruk. V tomto 
prípade sa riadiaci orgán považuje za 
príjemcu v zmysle článku 2 ods. 8.
Pri vykonávaní finančného nástroja 
zabezpečujú orgány uvedené v odsekoch 
a), b) a c) dodržiavanie príslušných 
právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych 
právnych predpisov, ako aj pravidiel, 
ktoré sa vzťahujú na európske 
štrukturálne a investičné fondy, štátnu 
pomoc a verejné obstarávanie, a ďalej 
príslušných noriem a príslušných 
právnych predpisov o predchádzaní 
praniu špinavých peňazí, boji proti 
terorizmu a daňových podvodoch.
Nenadväzujú, ani neudržiavajú obchodné 
vzťahy so subjektmi nachádzajúcimi sa 
na územiach, ktorých jurisdikcie 
nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní 
medzinárodne dohodnutých daňových 
noriem, a transponujú takéto požiadavky 
do zmlúv s vybranými finančnými 
sprostredkovateľmi.
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Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 142, 
ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa 
dohôd o financovaní, funkcie
a zodpovednosti subjektov, ktoré sú 
poverené úlohami vykonávania, ako aj
nákladov a poplatkov na riadenie.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 33, odsek 4, posledný pododsek,
s pozmeneným znením.

4.1.a. Ak sa finančné nástroje vykonávajú
v zmysle odseku 4 písm. a) a b), na 
základe vykonávacej štruktúry finančného 
nástroja, podmienky poskytovania 
príspevkov z programov na finančné 
nástroje sa stanovujú v dohodách
o financovaní v súlade s PRÍLOHOU X,
a to takto:
(a) v prípade potreby medzi riadne 
poverenými zástupcami riadiaceho 
orgánu a orgánu, ktorý vykonáva fond 
fondov, a
(b) medzi riadne poverenými zástupcami 
riadiaceho orgánu alebo v prípade potreby 
orgánom, ktorý vykonáva fond fondov,
a orgánom, ktorý vykonáva finančný 
nástroj.
4.1.b. V prípade finančných nástrojov, 
ktoré sa vykonávajú v zmysle odseku 4 
písm. c), sa podmienky poskytovania 
príspevkov z programov na finančné 
nástroje stanovujú v strategickom 
dokumente v súlade s PRÍLOHOU X, 
ktorý preskúma monitorovací výbor.
Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijať delegované akty, 
ktorými stanoví dodatočné osobitné 
pravidlá týkajúce sa úloh, záväzkov
a zodpovednosti orgánov poverených 
vykonávaním finančných orgánov, 
príslušné kritériá výberu a produkty, ktoré 
možno poskytnúť pomocou týchto 
finančných nástrojov súlade
s ustanoveniami článku 32. Komisia do 
štyroch mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia oznámi delegované akty 
prijaté v súlade s článkom 142 súčasne 
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Európskemu parlamentu a Rade.

5. Pri uplatňovaní finančných nástrojov 
cez fondy fondov môžu subjekty uvedené
v odseku 4 písm. b) bodoch i) a ii) zveriť 
časť úloh vykonávania finančným 
sprostredkovateľom, a to za predpokladu, 
že tieto subjekty sa na vlastnú 
zodpovednosť zaručia, že finanční 
sprostredkovatelia splnia kritéria stanovené
v [článku 57 a článku 131 ods. 1, ods. 1 
písm. a) a ods. 3] nariadenia
o rozpočtových pravidlách1. Finanční 
sprostredkovatelia sa vyberú na základe 
otvorených, transparentných, primeraných
a nediskriminačných postupov, ktoré 
bránia vzniku konfliktu záujmov.

5. Pri uplatňovaní fondov fondov môžu 
orgány uvedené v odseku 4 písm. a) a b) 
zveriť časť úloh vykonávania finančným 
sprostredkovateľom, a to za predpokladu, 
že tieto subjekty sa na vlastnú 
zodpovednosť zaručia, že finanční 
sprostredkovatelia splnia kritéria stanovené
v článku 140 ods. 1, 2 a 4 nariadenia
o rozpočtových pravidlách1. Finanční 
sprostredkovatelia sa vyberú na základe 
otvorených, transparentných, primeraných
a nediskriminačných postupov, ktoré 
bránia vzniku konfliktu záujmov.

6. Subjekty uvedené v odseku 4 písm. b), 
ktoré boli poverené úlohami vykonávania, 
si môžu otvoriť zverenecké účty vo 
vlastnom mene a v mene riadiaceho 
orgánu. Aktíva uložené na takýchto
zvereneckých účtoch sa spravujú v súlade 
so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia a príslušnými pravidlami 
obozretného podnikania a majú primeranú 
likviditu.

6. Orgány uvedené v odseku 4 písm. b), 
ktoré boli poverené úlohami vykonávania, 
si môžu otvoriť zverenecké účty vo 
vlastnom mene a v mene riadiaceho orgánu
alebo vytvoriť finančný nástroj ako 
osobitný blok financovania v rámci 
finančnej inštitúcie. V prípade osobitného 
bloku financovania sa na základe 
samostatného účtovníctva odlíšia 
prostriedky programu investované do 
finančného nástroja od iných 
prostriedkov dostupných vo finančnej 
inštitúcii. Aktíva uložené na zvereneckých 
účtoch a v takýchto samostatných blokoch 
financovania sa spravujú v súlade so 
zásadou riadneho finančného hospodárenia
a príslušnými pravidlami obozretného 
podnikania a majú primeranú likviditu.

6a. Vnútroštátne verejné a súkromné 
príspevky, v prípade potreby vrátane 
vecných príspevkov, ako sú uvedené
v článku 32 ods. 8, sa môžu poskytovať na 
úrovni fondu fondov, na úrovni 
finančného nástroja alebo na úrovni 
konečných príjemcov v súlade
s pravidlami pre jednotlivé fondy.

7. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 142, 

7. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 142, 
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ktorými sa stanovia podrobné pravidlá 
týkajúce sa osobitných požiadaviek 
súvisiacich s prevodom a správou aktív 
spravovaných subjektmi, ktoré boli 
poverené úlohami vykonávania, ako aj
s prevodom aktív medzi eurom
a národnými menami.

ktorými sa stanovia podrobné pravidlá 
týkajúce sa osobitných požiadaviek 
súvisiacich s prevodom a správou aktív 
spravovaných subjektmi, ktoré boli 
poverené úlohami vykonávania, ako aj
s prevodom aktív medzi eurom
a národnými menami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty akreditované v súlade
s článkom 64 nevykonávajú kontroly 
operácií na mieste zahŕňajúce finančné 
nástroje uplatňované na základe článku 33 
ods. 1 písm. a). Dostávajú pravidelné 
správy o kontrole od subjektov poverených 
uplatňovaním týchto finančných nástrojov.

1. Orgány určené v súlade s článkom
113bis v prípade EFRR, Kohéznych 
fondov, ESF a EFNRH a v súlade
s článkom 72 nariadenia RDR v prípade 
EPFRV nevykonávajú kontroly operácií na 
mieste zahŕňajúce finančné nástroje 
uplatňované na základe článku 33 ods. 1 
písm. a). Dostávajú pravidelné správy
o kontrole od subjektov poverených 
uplatňovaním týchto finančných nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) platbám konečným príjemcom; (a) platbám konečným príjemcom
a v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 
5 platbám v prospech konečných 
príjemcov;
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Pozmeňujúci návrh 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Náklady a poplatky na riadenie 
uvedené v písmene d) prvého odseku
a v druhom odseku môže účtovať orgán 
vykonávajúci fond fondov alebo orgány 
vykonávajúce finančné nástroje podľa 
článku 33 ods. 4 písm. a) a b) a tieto 
náklady a poplatky neprekročia hraničné 
hodnoty stanovené v delegovanom akte 
uvedenom v tomto odseku. Zatiaľ čo 
náklady na riadenie zahŕňajú priame 
alebo nepriame nákladové položky 
uhradené na základe dokladu
o výdavkoch, poplatky na riadenie 
odkazujú na dohodnutú cenu za 
poskytnuté služby stanovenú v rámci 
konkurencieschopného trhového procesu, 
ak sa uplatňuje. Náklady a poplatky na 
riadenie sú založené na metodike výpočtu 
vychádzajúcej z výkonnosti.
Náklady a poplatky na riadenie môžu 
zahŕňať zmluvné poplatky. Ak sa zmluvné 
poplatky alebo akákoľvek ich časť účtujú 
konečným spotrebiteľom, neuvádzajú sa 
ako oprávnené výdavky.

Náklady a poplatky na riadenie vrátane 
nákladov a poplatkov na prípravné práce
v súvislosti s finančným nástrojom pred 
podpísaním príslušnej dohody
o financovaní sú oprávnené odo dňa 
podpísania tejto dohody.
Komisia je splnomocnená 
prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkom 142 prijať pravidlá 
výpočtu nákladov a poplatkov na riadenie
a preplácania kapitalizovaných nákladov
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a poplatkov na riadenie v prípade 
nástrojov vlastného imania
a mikroúverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ďalšie investície prostredníctvom 
rovnakých alebo iných finančných 
nástrojov v súlade s cieľmi programu 
alebo programov.

(c) ďalšie investície prostredníctvom 
rovnakých alebo iných finančných 
nástrojov v súlade so špecifickými 
zámermi stanovenými v rámci priority;

(Poznámka: toto písmeno c) sa zmení na písmeno a) v rámci odseku 38 článku 1 PN 
Parlamentu.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správa o uplatňovaní finančných nástrojov Správa o uplatňovaní finančných nástrojov

1. Riadiaci orgán pošle Komisii osobitnú 
správu o operáciách, ktoré zahŕňajú 
finančné nástroje, ako prílohu k výročnej 
správe o vykonávaní.

1. Riadiaci orgán pošle Komisii osobitnú 
správu o operáciách, ktoré zahŕňajú 
finančné nástroje, ako prílohu k výročnej 
správe o vykonávaní.

2. Správa uvedená v odseku 1 obsahuje
v prípade každého finančného nástroja 
tieto informácie:

2. Správa uvedená v odseku 1 obsahuje
v prípade každého finančného nástroja 
tieto informácie:

(a) vymedzenie programu a priority,
v rámci ktorých sa poskytuje podpora

(a) vymedzenie programu a priority alebo 
opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje 
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z fondov SSR; podpora z európskych štrukturálnych
a investičných fondov;

(b) opis finančného nástroja
a vykonávacích opatrení;

(b) opis finančného nástroja
a vykonávacích opatrení;

(c) určenie orgánov, ktoré boli poverené 
úlohami vykonávania;

(c) určenie orgánov vykonávajúcich 
implementáciu finančných nástrojov
a prípadne orgánov vykonávajúcich 
implementáciu fondov fondov, ako je 
uvedené v článku 33 ods. 1 písm. a) a ods. 
4) písm. a), b) a c), a finančných 
sprostredkovateľov uvedených v článku 
33 ods. 6;

(d) celková výška podpory na finančný 
nástroj podľa programu a priority alebo 
opatrenia;

(d) celková suma vyplatených 
programových príspevkov na finančný 
nástroj podľa priority alebo opatrenia;

(e) celková výška podpory vyplatenej alebo 
viazanej v záručných zmluvách
z finančného nástroja konečným 
príjemcom podľa programu a priority 
alebo opatrenia, ktorá je uvedená
v žiadostiach o platby predložených 
Komisii;

(e) celková výška podpory vyplatenej
konečným príjemcom alebo v ich 
prospech alebo viazanej v záručných 
zmluvách z finančného nástroja na 
investície konečných príjemcov, ako aj 
vzniknutých nákladov a uhradených 
poplatkov na riadenie podľa programu
a priority alebo opatrenia;

(f) príjmy finančného nástroja a spätné 
platby na účet finančného nástroja;

(f) výkonnosť finančného nástroja vrátane 
pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere 
orgánov vykonávajúcich implementáciu 
finančného nástroja (vrátane orgánu 
vykonávajúceho implementáciu fondu 
fondov);

(fa) úroky a iné výnosy získané z podpory 
udelenej z európskych štrukturálnych
a investičných fondov na finančné 
nástroje, úhrnné sumy prostriedkov 
programu vrátených do finančných 
nástrojov z investícií alebo z uvoľnenia 
vyčlenených prostriedkov vrátane 
splácania istiny a výnosov a iných 
zárobkov alebo ziskov, ako sú úroky, 
záručné poplatky, dividendy, kapitálové 
zisky alebo akékoľvek iné príjmy
z investícií;

(g) multiplikačný účinok investícií 
vykonaných z finančných nástrojov
a hodnota investícií a účastí;

(g) pokrok pri dosahovaní očakávaného 
pákového efektu investícií vykonaných
z finančných nástrojov a hodnota investícií
a účastí;
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(ga) hodnota kapitálových investícií
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi;

(h) príspevok finančného nástroja
k dosiahnutiu ukazovateľov príslušného 
programu a priority.

(h) príspevok finančného nástroja
k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej
priority alebo opatrenia.

Informácie v písm. g) a h) možno zahrnúť 
iba do prílohy k výročným správam
o vykonávaní predloženým v rokoch 2017
a 2019 a do záverečnej správy.
Monitorovacie záväzky uvedené v písm. a)
a h) sa neuplatňujú na úrovni konečných 
príjemcov.
2a. Komisia v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 143 ods. 
3 prijme prostredníctvom vykonávacieho 
aktu opatrenia na vytvorenie jednotných 
podmienok pre vzory, ktoré sa použijú na 
monitorovanie a vykazovanie finančných 
nástrojov a na predkladanie informácií
z monitorovania Komisii.
2b. Každý rok, počnúc rokom 2016, 
predloží Komisia do 6 mesiacov po 
uplynutí lehoty na predloženie výročnej 
správy o vykonávaní uvedenej v článku 
101 ods. 1 v prípade EFRR, ESF
a Kohéznych fondov, v článku 82 
nariadenia o EPFRV v prípade EPFRV
a v príslušných ustanoveniach osobitných 
pravidiel v prípade EFNRH súhrnné 
prehľady údajov o pokroku pri 
financovaní a implementácii finančných 
nástrojov, ktoré zašlú riadiace orgány
v súlade s týmto článkom. Tieto prehľady 
sa odovzdajú Európskemu parlamentu
a Rade a uverejnia sa.

3. Komisia v súlade s postupom 
preskúmania uvedenom v článku 143 ods. 3 
prijme prostredníctvom vykonávacích 
aktov jednotné podmienky týkajúce sa 
monitorovania a poskytovania informácií
o monitorovaní Komisii, aj v súvislosti
s finančnými nástrojmi uvedenými
v článku 33 ods. 1 písm. a).

3. Komisia v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 143 ods. 3 
zabezpečí prostredníctvom vykonávacích 
aktov jednotné podmienky pre vzory, ktoré 
sa použijú na vykazovanie finančných 
nástrojov Komisii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie generujúce príjmy Operácie generujúce čistý príjem po 
ukončení
– 1a. Tento článok sa vzťahuje na 
operácie, ktoré po svojom ukončení 
generujú čistý príjem. Na účely tohto 
článku znamená čistý príjem toky 
hotovosti, ktorú používatelia platia priamo 
za tovary alebo služby zabezpečené
v rámci operácie, ako napríklad náklady, 
ktoré priamo znášajú užívatelia za 
využívanie infraštruktúry, predaj alebo 
prenájom pozemkov alebo budov, alebo 
platby za služby po odčítaní všetkých 
operačných nákladov a reprodukčných 
nákladov za vybavenie s krátkou 
životnosťou, ktoré vzniknú v priebehu 
príslušného obdobia. Úspory operačných 
nákladov, ktoré vznikli počas operácie, sa 
zahŕňajú do čistých príjmov, pokiaľ nie 
sú kompenzované rovnocenným znížením 
operačných dotácií.
Ak na spolufinancovanie nie sú 
oprávnené všetky investície, čistý príjem 
sa pridelí pomerne k oprávneným
a neoprávneným častiam investičných 
nákladov.

1. Čisté príjmy, ktoré sa vygenerujú po 
ukončení operácie za stanovené 
referenčné obdobie, sa určia vopred na 
základe jednej z týchto metód:

vypúšťa sa

(a) uplatnenie paušálneho 
percentuálneho vyjadrenia príjmov pre 
príslušný druh operácie;

vypúšťa sa

(b) výpočet súčasnej hodnoty čistých 
príjmov z operácie pri zohľadnení 
uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“

vypúšťa sa
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a v prípade potreby aspektov 
spravodlivosti v súvislosti s relatívnou 
prosperitou dotknutého členského štátu.
Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa presúva do článku 54, odsek 2a (nový),
s pozmeneným znením.

Oprávnené výdavky na operáciu, ktorá sa 
má spolufinancovať, nepresiahnu 
súčasnú hodnotu investičných nákladov 
na operáciu očistenú o súčasnú hodnotu 
čistých príjmov, ktorá sa určí na základe 
jednej z týchto metód.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 1a (nový),
s pozmeneným znením.

Komisia je oprávnená prijať v súlade
s článkom 142 delegované akty týkajúce 
sa vymedzenia paušálnej sadzby uvedenej
v písmene a).

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 2a (nový), písmeno a)
s pozmeneným znením.

Komisia prijme metodiku v zmysle 
písmena b) prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 2a (nový), písmeno b)
s pozmeneným znením.

1a. Oprávnené výdavky v rámci operácie, 
ktoré sa majú spolufinancovať z fondov, 
sa znižujú vopred pri zohľadnení 
potenciálu operácie generovať čistý 
príjem v priebehu konkrétneho 
referenčného obdobia, ktoré pokrýva 
vykonávanie operácie, ako aj obdobie po 
jej ukončení.

2. Ak nie je objektívne možné vopred 
stanoviť príjem podľa metód uvedených
v odseku 1, čisté príjmy vygenerované do 
troch rokov od ukončenia operácie alebo 
do 30. septembra 2023 podľa toho, ktorý 
dátum nastal skôr, sa odpočítajú
z výdavkov vykázaných Komisii.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa presúva do článku 54, odsek 4b (nový),
s pozmeneným znením.

2a. Potenciálny čistý príjem z operácie sa 
určí vopred prostredníctvom jednej
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z nasledujúcich metód, ktorú si zvolí 
riadiaci orgán pre daný sektor, subsektor 
alebo druh operácie:
(a) uplatňovanie percentuálneho podielu 
paušálnej sadzby čistého príjmu za sektor 
alebo subsektor, ktorý sa na operáciu 
vzťahuje, ako sa vymedzuje v prílohe 
[XXX] alebo v ktorýchkoľvek neskôr 
uvedených delegovaných aktoch.
Komisia je v náležite odôvodnených 
prípadoch splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 142 
na účely zmeny prílohy upravením 
paušálnych sadzieb ustanovených
v prílohe [XXX] so zohľadnením 
historických údajov a potenciálu úhrady 
nákladov a prípadne zásady 
„znečisťovateľ platí“.
Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijať delegované akty 
stanovujúce paušálne sadzby pre sektory 
alebo subsektory v oblasti IKT, výskumu, 
vývoja, inovácií a energetickej účinnosti1.
Komisia oznámi delegované akty 
Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do 30. júna 2015.
1 Vyhlásenie Komisie je na konci tejto 
tabuľky.
Okrem toho je Komisia v riadne 
odôvodnených prípadoch splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
142 pre ďalšie sektory alebo subsektory 
vrátane subsektorov sektorov uvedených
v prílohe [XXX], ktoré spadajú do 
tematických cieľov, ktoré sa vymedzujú
v článku 9 a podporujú z fondov ESI.
Ak sa použije táto metóda, všetky čisté 
príjmy vygenerované počas vykonávania 
operácie a po jej ukončení sa považujú za 
príjmy, ktoré sa zohľadnili uplatnením 
paušálnej sadzby, a preto sa následne 
neodpočítavajú od oprávnených nákladov 
na operáciu.

(b) výpočet diskontovaného čistého príjmu 
operácie pri zohľadnení príslušného 
referenčného obdobia pre sektor alebo 
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subsektor, ktorý sa vzťahuje na operáciu, 
bežne očakávanú ziskovosť v rámci 
dotknutej kategórie investícií, 
uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“
a prípadne aj zásady spravodlivosti 
spojenej s relatívnou prosperitou 
dotknutého členského štátu alebo regiónu.
Keď je paušálna sadzba pre nový sektor 
alebo subsektor stanovená prijatím 
delegovaného aktu, môže sa riadiaci 
orgán rozhodnúť na nové činnosti vo 
vzťahu k príslušnému sektoru alebo 
subsektoru uplatniť metódu uvedenú
v písmene a).
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 142,
v ktorých stanoví metódu uvedenú
v písmene b).
Ak sa použije táto metóda, čistý príjem 
vygenerovaný počas vykonávania 
operácie, ktorý pochádza zo zdrojov 
príjmov, ktoré sa nezohľadnili pri 
určovaní potenciálneho čistého príjmu 
operácie, sa odpočíta od oprávnených 
nákladov na operáciu, a to najneskôr
v čase, keď príjemca predloží záverečnú 
žiadosť o platbu.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú iba na 
operácie, ktorých celkové náklady sú 
vyššie ako 1 000 000 EUR.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 4c (nový), písmeno b)
s pozmeneným znením.

3a. Metóda, ktorou sa čisté príjmy 
odpočítajú od výdavkov operácie 
zahrnutej v žiadosti o platbu predloženej 
Komisii, sa určí v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

4. Tento článok sa neuplatňuje na ESF. vypúšťa sa
Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 4c (nový), písmeno a)
s pozmeneným znením.

4a. Ako alternatíva k uplatňovaniu metód 
ustanovených v odseku 3 sa maximálna 
miera spolufinancovania uvedená
v článku 53 ods. 1 môže na žiadosť 
členského štátu znížiť v čase prijatia 
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programu v prípade priority alebo 
opatrenia, v rámci ktorej by sa na všetky 
operácie, ktoré sa podľa tejto priority 
alebo opatrenia majú podporovať, mohla 
uplatňovať jednotná paušálna sadzba
v súlade s odsekom 3 písm. a). Zníženie 
nesmie byť nižšie ako suma vypočítaná 
vynásobením maximálnej miery 
spolufinancovania Únie, ktorá sa podľa 
pravidiel pre jednotlivé fondy uplatňuje 
pri príslušnej paušálnej sadzbe uvedenej
v odseku 3 písm. a).
Ak sa použije táto metóda, všetky čisté 
príjmy vygenerované počas vykonávania 
operácie a po jej ukončení sa považujú za 
príjmy, ktoré sa zohľadnili uplatnením 
zníženej miery spolufinancovania, a preto 
sa od oprávnených nákladov na operáciu 
následne neodpočítavajú.
4b. Ak nie je objektívne možné vopred 
stanoviť príjem podľa jednej z metód 
uvedených v odseku 3 alebo 5, čisté príjmy 
vygenerované do troch rokov od 
ukončenia operácie alebo do 
30. septembra 2023 podľa toho, ktorý 
dátum nastal skôr, sa odpočítajú
z výdavkov vykázaných Komisii.
4c. Odseky 1 a 6 sa nevzťahujú na:
(a) operácie alebo časti operácií, ktoré sa 
podporujú výlučne z ESF;
(b) operácie, pri ktorých celkové 
oprávnené náklady pred uplatnením 
odsekov 1 – 6 nepresahujú 1 000 000 
EUR;
(c) návratnú pomoc, ktorá podlieha 
povinnosti úplného splatenia a na ceny;
(d) technickú pomoc:
(e) podporu pre finančné nástroje alebo
z finančných nástrojov;
(f) operácie, pri ktorých má verejná 
podpora formu jednorazových platieb 
alebo využíva štandardné stupnice 
jednotkových nákladov;
(g) operácie vykonávané podľa 
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spoločného akčného plánu;
(h) operácie, pre ktoré sú sadzby alebo 
miery podpory vymedzené v prílohe 1
k nariadeniu o EPFRV.
Ak členský štát uplatňuje odsek 5, bez 
ohľadu na písmeno b) môže do príslušnej 
priority alebo opatrenia zahrnúť operácie, 
ktorých celkové oprávnené náklady pred 
uplatnením odsekov 1 až 6 nie sú vyššie 
ako 1 000 000 EUR.

5. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na 
operácie podliehajúce pravidlám o štátnej 
pomoci alebo na podporu finančných 
nástrojov alebo z finančných nástrojov.

vypúšťa sa

Poznámka pre prekladateľov: Tento odsek sa mení na článok 54, odsek 4c (nový), písmeno e),
s pozmeneným znením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Právomoci a zodpovednosti Komisie Právomoci a zodpovednosti Komisie

1. Komisia sa na základe dostupných 
informácií vrátane akreditačného postupu, 
ročného vyhlásenia o riadení, výročných 
správ o kontrole, ročného stanoviska 
auditu, výročnej správy o vykonávaní
a auditov vykonaných vnútroštátnymi 
orgánmi a orgánmi Únie uistí, či si členské 
štáty vytvorili systémy riadenia a kontroly, 
ktoré zodpovedajú tomuto nariadeniu
a pravidlám pre jednotlivé fondy, a či tieto 
systémy efektívne fungujú počas 
vykonávania programov.

1. Komisia sa na základe dostupných 
informácií vrátane informácie o určení 
orgánov zodpovedných za riadenie
a kontrolu, dokumentov predkladaných 
určenými orgánmi každý rok podľa 
článku 59 ods. 5 nariadenia
o rozpočtových pravidlách, správ
o kontrole, výročných správ o vykonávaní
a auditov vykonaných vnútroštátnymi 
orgánmi a orgánmi Únie uistí, či si členské 
štáty vytvorili systémy riadenia a kontroly, 
ktoré zodpovedajú tomuto nariadeniu
a pravidlám pre jednotlivé fondy, a či tieto 
systémy efektívne fungujú počas 
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vykonávania programov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté audity 
vykonávané členskými štátmi, úradníci 
Komisie alebo oprávnení zástupcovia 
Komisie môžu vykonať audity alebo 
kontroly na mieste na základe 
oznámenia podaného primerane vopred.
Rozsah týchto auditov alebo kontrol môže 
zahŕňať najmä overovanie účinného 
fungovania systémov riadenia a kontroly
v programe alebo jeho časti, operácie
a hodnotenie riadneho finančného riadenia 
operácií alebo programov. Týchto auditov 
sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení 
zástupcovia členského štátu.

2. Úradníci Komisie alebo oprávnení 
zástupcovia Komisie môžu vykonať audity 
alebo kontroly na mieste na základe 
oznámenia podaného príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu minimálne 
12 pracovných dní vopred s výnimkou 
naliehavých prípadov. Komisia dodržiava 
zásadu proporcionality, pričom 
zohľadňuje potrebu vyhnúť sa 
neoprávnenej duplicite auditov alebo 
kontrol, ktoré vykonávajú členské štáty, 
úroveň rizika pre rozpočet Únie a potrebu 
znížiť administratívne zaťaženie pre 
príjemcov v súlade s pravidlami pre 
jednotlivé fondy. Rozsah týchto auditov 
alebo kontrol môže zahŕňať najmä 
overovanie účinného fungovania systémov 
riadenia a kontroly v programe alebo jeho 
časti, operácie a hodnotenie riadneho 
finančného riadenia operácií alebo 
programov. Týchto auditov alebo kontrol
sa môžu zúčastniť úradníci alebo oprávnení 
zástupcovia členského štátu.

Úradníci Komisie alebo oprávnení 
zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení 
na vykonávanie auditov na mieste, majú 
prístup ku všetkým záznamom, 
dokumentom a metaúdajom týkajúcim sa 
operácií podporovaných z fondov SSR, 
alebo systémom riadenia a kontroly, bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené.
Členské štáty poskytnú Komisii na 
požiadanie kópie týchto záznamov, 
dokumentov a metaúdajov.

Úradníci Komisie alebo oprávnení 
zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení 
na vykonávanie auditov alebo kontrol na 
mieste, majú prístup ku všetkým 
potrebným záznamom, dokumentom
a metaúdajom týkajúcim sa operácií 
podporovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
alebo systémom riadenia a kontroly, bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uložené.
Členské štáty poskytnú Komisii na 
požiadanie kópie týchto záznamov, 
dokumentov a metaúdajov.

Právomoci uvedené v tomto odseku 
neovplyvňujú uplatňovanie vnútroštátnych 
ustanovení, ktoré vyhradzujú určité úkony 
agentom osobitne určeným vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Úradníci a oprávnení 
zástupcovia Komisie sa o. i. nezúčastňujú 
domácich návštev ani úradného 
vypočúvania osôb v rámci vnútroštátnych 
právnych predpisov. Majú však prístup
k takto získaným informáciám.

Právomoci uvedené v tomto odseku 
neovplyvňujú uplatňovanie vnútroštátnych 
ustanovení, ktoré vyhradzujú určité úkony 
agentom osobitne určeným vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Úradníci a oprávnení 
zástupcovia Komisie sa o. i. nezúčastňujú 
domácich návštev ani úradného 
vypočúvania osôb v rámci vnútroštátnych 
právnych predpisov. Majú však prístup
k takto získaným informáciám, pričom tým 
nie sú dotknuté právomoci vnútroštátnych 
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súdov a v plnej miere sa dodržiavajú 
základné práva príslušných právnych 
subjektov.

3. Komisia môže od členského štátu 
vyžadovať prijatie opatrení potrebných na 
zabezpečenie účinného fungovania jeho 
systémov riadenia a kontroly alebo 
správnosti výdavkov v súlade s pravidlami 
pre jednotlivé fondy.

3. Komisia môže od členského štátu 
vyžadovať prijatie opatrení potrebných na 
zabezpečenie účinného fungovania jeho 
systémov riadenia a kontroly alebo 
správnosti výdavkov v súlade s pravidlami 
pre jednotlivé fondy.

4. Komisia môže od členského štátu 
vyžadovať, aby preskúmal sťažnosť 
predloženú Komisii, ktorá sa týka výberu 
alebo vykonávania operácií 
spolufinancovaných z fondov spoločného 
strategického rámca, alebo fungovania 
systému riadenia a kontroly.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V každom členskom štáte sa do ESF 
vyčlení aspoň 25 % prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov pre menej 
rozvinuté regióny, 40 % pre prechodné 
regióny a 52 % pre rozvinutejšie regióny.
Na účely tohto ustanovenia sa podpora pre 
členský štát prostredníctvom [nástroja 
Potraviny pre znevýhodnené osoby] 
považuje za súčasť podielu štrukturálnych 
fondov prideleného pre ESF.

3. Aby sa zaistilo, že dostatok investícií 
bude zameraný na oblasti zamestnanosti 
mládeže, mobility pracovnej sily, 
vedomostí, sociálneho začlenenia a boja 
proti chudobe, podiel prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, ktoré sú
k dispozícii na plánovanie operačných 
programov v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti, pridelených do 
ESF v jednotlivých členských štátoch
nesmie byť nižší ako zodpovedajúci podiel 
ESF pre tento členský štát dodržaný
v operačných programoch pre ciele 
Konvergencia a Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
na obdobie 2007 – 2013. K tomuto podielu 
sa pridá dodatočná suma pre každý 
členský štát určená v súlade s metódou 
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uvedenou v prílohe IIIc s cieľom 
zabezpečiť, aby podiel ESF vyjadrený 
percentom z celkových kombinovaných 
prostriedkov v rámci štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na úrovni EÚ
okrem podpory z Kohézneho fondu na 
dopravnú infraštruktúru v rámci nástroja 
Spájame Európu, uvedenej v článku 84 
ods. 4, a podpory zo štrukturálnych 
fondov na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby, uvedenej v článku 84, nebol
v členských štátoch menší ako 23,1 %.. Na 
účely tohto ustanovenia sa investície 
poskytované z ESF pre iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
považujú za súčasť podielu štrukturálnych 
fondov prideleného pre ESF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 91

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie, ktoré sa majú predkladať 
Komisii

Informácie potrebné na schválenie 
veľkých projektov

1. Členský štát alebo riadiaci orgán
predloží Komisii ihneď po ukončení 
prípravnej práce tieto informácie
o veľkých projektoch:

1. Riadiaci orgán pred schválením 
veľkého projektu zabezpečí, aby boli
k dispozícii tieto informácie:

(a) údaje o orgáne zodpovednom za 
vykonávanie veľkého projektu a jeho 
funkcii;

(a) orgán zodpovedný za vykonávanie 
veľkého projektu a jeho funkcia;

(b) opis a informácie o investícii a jej 
lokalite;

(b) opis investície a jej lokality;

(c) celkové výdavky a celkové oprávnené 
výdavky so zohľadnením požiadaviek 
vymedzených v článku 54;

(c) celkové výdavky a celkové oprávnené 
výdavky so zohľadnením požiadaviek 
vymedzených v článku 54;

(d) informácie o zrealizovaných štúdiách
uskutočniteľnosti vrátane analýzy 

(d) zrealizované štúdie uskutočniteľnosti 
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možností, výsledkov a nezávislého 
hodnotenia kvality;

vrátane analýzy možností a výsledkov;

(e) analýzu nákladov a prínosov vrátane 
hospodárskej a finančnej analýzy
a posúdenia rizika;

(e) analýza nákladov a prínosov vrátane 
hospodárskej a finančnej analýzy
a posúdenia rizika;

(f) analýzu vplyvu na životné prostredie so 
zohľadnením prispôsobenia sa zmene 
klímy, potrieb jej zmierňovania a odolnosti 
voči katastrofám;

(f) analýza vplyvu na životné prostredie so 
zohľadnením prispôsobenia sa zmene 
klímy, potrieb jej zmierňovania a odolnosti 
voči katastrofám;

(g) súlad s príslušnými prioritnými osami 
príslušného operačného programu alebo 
operačných programov a očakávaný 
príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov 
uvedených prioritných osí;

(g) súlad s príslušnými prioritnými osami 
príslušného operačného programu alebo 
operačných programov a očakávaný 
príspevok k dosiahnutiu osobitných cieľov 
uvedených prioritných osí, ako aj 
očakávaný príspevok k sociálno-
ekonomickému rozvoju;

(h) plán financovania uvádzajúci celkové 
plánované finančné prostriedky
a plánovanú podporu z fondov, EIB
a všetkých ostatných zdrojov financovania 
spolu s fyzickými a finančnými 
ukazovateľmi pre monitorovanie pokroku
s ohľadom na identifikované riziká;

(h) plán financovania uvádzajúci celkové 
plánované finančné prostriedky
a plánovanú podporu z fondov, EIB
a všetkých ostatných zdrojov financovania 
spolu s fyzickými a finančnými 
ukazovateľmi pre monitorovanie pokroku
s ohľadom na identifikované riziká;

(i) časový harmonogram vykonávania 
veľkého projektu a ak sa očakáva, že 
obdobie vykonávania bude dlhšie ako 
obdobie programovania, etapy, na ktoré sa 
požaduje podpora z fondov počas 
programového obdobia rokov 2014 až 
2020.

(i) časový harmonogram vykonávania 
veľkého projektu a ak sa očakáva, že 
obdobie vykonávania bude dlhšie ako 
obdobie programovania, etapy, na ktoré sa 
požaduje podpora z fondov počas 
programového obdobia rokov 2014 až 
2020.

Komisia poskytne orientačné usmernenie
o metodike, ktorá sa má použiť na 
vykonanie analýzy nákladov a prínosov
uvedenej v písmene e) v súlade
s konzultačným postupom uvedeným
v článku 143 ods. 2.

Komisia prijme vykonávacie akty 
stanovujúce metodiku, ktorá sa má na 
základe uznávaných osvedčených 
postupov použiť na vykonanie analýzy 
nákladov a prínosov uvedenej v písmene e)
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 143 ods. 2.

Na podnet členského štátu môžu 
informácie uvedené v článku 91 písm. a) 
až i) posudzovať nezávislí experti, ktorých 
Komisia podporuje v podobe technickej 
pomoci, alebo po dohode s Komisiou iní 
nezávislí experti. V iných prípadoch 
členské štáty predložia Komisii informácie 
stanovené v článku 91 písm. a) až i), hneď 
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ako budú k dispozícii.

Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijímať delegované akty 
stanovujúce metodiku, ktorá sa má použiť 
na vykonanie hodnotenia kvality veľkých 
projektov.

Štruktúra informácií o veľkých 
projektoch, ktoré sa majú poskytnúť, má 
zodpovedať vzoru prijatému Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 143 ods. 2.

Komisia prijme vykonávacie akty 
stanovujúce formát na predkladanie 
informácií uvedených v písmenách a) až i) 
prvého pododseku. Tieto vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 143 ods. 2.

2. Veľké projekty predložené Komisii na 
schválenie musia byť na zozname 
veľkých projektov operačného programu.
Členský štát alebo riadiaci orgán 
skontroluje zoznam dva roky po prijatí 
operačného programu. Na žiadosť 
členského štátu možno zoznam upraviť
v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2, najmä s cieľom zahrnúť veľké 
projekty s očakávaným termínom 
ukončenia do konca roku 2022.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 92

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia posúdi veľký projekt na 
základe informácií uvedených v článku 91
s cieľom zistiť, či je navrhovaná podpora
z fondov opodstatnená.

1. Ak bol veľký projekt v rámci 
hodnotenia kvality na základe posúdenia 
informácií uvedených v článku 91
nezávislými odborníkmi posúdený kladne, 
členský štát môže pristúpiť k výberu 
veľkých projektov podľa článku 114 ods. 
3. Riadiaci orgán oznámi Komisii vybraný 
veľký projekt. Oznámenie obsahuje tieto 
údaje:
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(a) dokument uvedený v článku 114 ods. 3 
písm. c), v ktorom sa stanovuje:
(i) orgán zodpovedný za realizáciu 
veľkého projektu;
(ii) opis investície, jej lokality, 
harmonogramu a očakávaného príspevku 
veľkého projektu k cieľom príslušnej 
prioritnej osi alebo osí;
(iii) celkové výdavky a celkové oprávnené 
výdavky so zohľadnením požiadaviek 
vymedzených v článku 54 a
(iv) plán financovania a fyzické
a finančné ukazovatele pre monitorovanie 
pokroku s ohľadom na identifikované 
riziká;
(b) hodnotenie kvality nezávislými 
expertmi s jasnými vyhláseniami
o uskutočniteľnosti a ekonomickej 
životaschopnosti príslušného veľkého 
projektu.
Finančný príspevok na veľký projekt 
vybraný členským štátom sa považuje za 
schválený Komisiou, ak Komisia v lehote 
do troch mesiacov odo dňa jeho 
oznámenia nevydá prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie,
v ktorom finančný príspevok zamietne.
Komisia finančný príspevok zamietne, len 
ak v nezávislom hodnotení kvality zistí 
závažné nedostatky.
Komisia ustanoví spôsob oznamovania 
prostredníctvom vykonávacích aktov.
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným
v článku 143 ods. 3.

2. Komisia prijme rozhodnutie najneskôr 
tri mesiace od dátumu poskytnutia 
informácií, na základe ktorých sa 
schvaľuje veľký projekt v súlade
s článkom 91. V tomto rozhodnutí uvedie 
fyzický opis projektu, sumu, na ktorú sa 
vzťahuje podiel spolufinancovania 
pre prioritnú os, fyzické a finančné 
ukazovatele pre monitorovanie pokroku
a očakávané prispenie veľkých projektov

2. V ostatných prípadoch Komisia posúdi 
veľký projekt na základe informácií 
uvedených v článku 91 s cieľom zistiť, či 
je požadovaný finančný príspevok na 
veľký projekt vybraný riadiacim orgánom
v súlade s článkom 114 ods. 3 
odôvodnený. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie
o schválení finančného príspevku na 
vybraný veľký projekt najneskôr tri 
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k napĺňaniu cieľov príslušnej prioritnej 
osi alebo osí.

mesiace odo dátumu poskytnutia
informácií uvedených v článku 91.

Schvaľujúce rozhodnutie je podmienené 
uzavretím prvej zmluvy o diele do 2 rokov 
odo dňa prijatia rozhodnutia.

Schválenie Komisie podľa článku 92 ods. 
1 a článku 92 ods. 2 je podmienené 
uzavretím prvej zmluvy o diele alebo,
v prípade operácií realizovaných v rámci 
štruktúr verejno-súkromných partnerstiev, 
podpísaním zmluvy o partnerstve 
verejného a súkromného sektora medzi 
verejným orgánom a orgánom 
súkromného sektora do 3 rokov odo dňa
schválenia. Komisia môže na základe 
náležite podloženej žiadosti členského 
štátu, a to najmä v prípade oneskorení
v dôsledku správnych a právnych 
postupov týkajúcich sa realizácie veľkých 
projektov, predloženej v lehote troch 
rokov, prijať prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie
o predĺžení lehoty, najviac však o dva 
roky.

3. Ak Komisia odmietne dať súhlas na 
poskytnutie podpory z fondov na veľký 
projekt, oznámi členskému štátu svoje
dôvody v lehote stanovenej v odseku 2.

3. Ak Komisia neschváli finančný 
príspevok na vybraný veľký projekt, vo 
svojom rozhodnutí uvedie dôvody jeho 
zamietnutia.

3a. Veľké projekty oznámené Komisii 
podľa odseku 1 alebo predložené na 
schválenie podľa odseku 2 sa uvedú na 
zozname veľkých projektov operačného 
programu.

4. Výdavky súvisiace s veľkými projektmi
nie sú zahrnuté do žiadostí o platbu skôr, 
než Komisia prijme schvaľujúce 
rozhodnutie.

4. Výdavky súvisiace s veľkým projektom
sa môžu do žiadosti o platbu zahrnúť po 
oznámení uvedenom v odseku 1 tohto 
článku alebo po predložení veľkého 
projektu na schválenie uvedenom
v odseku 2. Ak Komisia veľký projekt 
vybraný členským štátom neschváli, 
vyhlásenie o výdavkoch sa musí po prijatí 
rozhodnutia Komisiou zodpovedajúcim 
spôsobom opraviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Článok 92a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 92a
Rozhodnutie o veľkom projekte, ktorý sa 
vykonáva postupne
1. Odchylne od článku 91 ods. 1 tretieho 
pododseku a článku 92 ods. 1 a 2 sa 
postupy ustanovené v tomto článku 
vzťahujú na operácie, ktoré spĺňajú tieto 
podmienky:
(a) operácia zahŕňa druhú alebo 
neskoršiu fázu veľkého projektu v rámci 
predchádzajúceho programového 
obdobia, ktorého predchádzajúcu fázu 
alebo fázy schválila Komisia najneskôr 
31. decembra 2015 podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006, alebo v prípade 
členských štátov, ktoré k Únii pristúpili po 
1. januári 2013, najneskôr 
31. decembra 2016;
(b) výška celkových oprávnených 
nákladov vo všetkých fázach veľkého 
projektu prekračuje úrovne stanovené
v článku 90;
(c) žiadosť týkajúca sa veľkého projektu
a posúdenie Komisiou v rámci 
predchádzajúceho programového obdobia 
sa vzťahovali na všetky plánované fázy;
(d) v informáciách uvedených v článku 91 
ods. 1 týkajúcich sa veľkého projektu 
nedošlo v porovnaní s informáciami 
poskytnutými v súvislosti so žiadosťou 
týkajúcou sa veľkého projektu, ktorá bola 
podaná podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006, najmä pokiaľ ide o celkové 
oprávnené náklady, k podstatným 
zmenám;
(e) fáza veľkého projektu, ktorá sa má 
realizovať v rámci predchádzajúceho 
programového obdobia, je alebo bude 
pripravená na využitie na plánovaný účel 
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uvedený v rozhodnutí Komisie do termínu 
na predloženie dokumentov o ukončení 
príslušného operačného programu alebo 
programov.
2. Členský štát môže pristúpiť k výberu 
veľkých projektov podľa článku 114 ods. 
3 a predložiť oznámenia, ktoré obsahujú 
všetky prvky uvedené v článku 92 ods. 1 
písm. a), spolu s potvrdením, že 
podmienka uvedená v odseku 1 písm. d) je 
splnená. Nevyžaduje sa posúdenie kvality 
nezávislými expertmi.
3. Finančný príspevok na veľký projekt 
vybraný členským štátom sa považuje za 
schválený Komisiou, ak Komisia v lehote 
troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia 
nevydá prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie, v ktorom finančný 
príspevok na veľký projekt zamietne.
Komisia finančný príspevok na veľký 
projekt zamietne len v prípade, ak došlo
k podstatným zmenám v informáciách 
uvedených v odseku 1 písm. d) alebo ak 
veľký projekt nie je v súlade s príslušnou 
prioritnou osou dotknutého operačného 
programu alebo programov.
4. Uplatnia sa ustanovenia článku 92 ods. 
3 a 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Technická pomoc z podnetu Komisie Technická pomoc z podnetu Komisie
Fondy môžu podporovať technickú pomoc 
do maximálnej výšky 0,35 % ich 
príslušných ročných pridelených 
rozpočtových prostriedkov.

Fondy môžu v súlade s odpočtami 
uvedenými v článku 83 ods. 3 podporovať 
technickú pomoc do maximálnej výšky 
0,35 % ich príslušných ročných 
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pridelených rozpočtových prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 109

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Technická pomoc členských štátov Technická pomoc členských štátov

1. Operácie technickej pomoci oprávnené 
na pomoc z ktoréhokoľvek z fondov 
možno financovať z každého z fondov.
Výška finančných prostriedkov 
pridelených na technickú pomoc je 
obmedzená na 4 % celkovej sumy fondov 
pridelenej na operačné programy patriace 
pod každú kategóriu regiónu v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti.

1. Výška finančných prostriedkov 
pridelených na technickú pomoc je 
obmedzená na 4 % celkovej sumy fondov 
pridelenej na operačné programy
v členskom štáte patriace pod každú 
kategóriu regiónu v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti.

1a. Operácie technickej pomoci 
oprávnené na pomoc z ktoréhokoľvek 
iného fondu možno podporovať z každého 
fondu. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia odseku 1, prostriedky 
pridelené na technickú pomoc z fondu, 
keď sa uplatňujú, nesmú prevýšiť 10 %
celkových prostriedkov pridelených
z daného fondu na operačné programy
v členskom štáte v rámci každej kategórie 
regiónov, ktorej sa týka cieľ Investovanie 
do rastu a zamestnanosti.
1b. Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 sa 
operácie technickej pomoci môžu 
vykonávať mimo oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje program, ale v rámci Únie, za
predpokladu, že tieto operácie sú
v prospech operačného programu, alebo
v prípade operačného programu 
technickej pomoci v prospech iných 
príslušných programov.
1c. Ak sa prostriedky zo štrukturálnych 
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fondov uvedené v odseku 1 používajú na 
podporu operácií technickej pomoci 
týkajúcich sa viac ako jednej kategórie 
regiónov, výdavky týkajúce sa týchto 
operácií sa môžu poskytnúť v rámci 
prioritnej osi kombinovane pre rôzne 
kategórie regiónov a môžu sa prideliť na 
pomernom základe, pričom sa zohľadnia 
prostriedky pridelené v rámci každej 
kategórie regiónu ako podiel na celkových 
príspevkoch pridelených členskému štátu.
1d. Ak je celková suma prostriedkov 
pridelených členskému štátu v rámci 
cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti do 1 mld. EUR, odchylne 
od odseku 1 sa môže výška prostriedkov 
pridelených na technickú pomoc zvýšiť na 
6 % alebo 50 000 000 EUR podľa toho, čo 
je menšie,

2. Technická pomoc má podobu prioritnej 
osi financovanej z jedného fondu v rámci 
operačného programu alebo podobu 
osobitného operačného programu.

2. Technická pomoc má podobu prioritnej 
osi financovanej z jedného fondu v rámci 
operačného programu alebo podobu 
osobitného operačného programu, 
prípadne oboch.

3. Prostriedky pridelené na technickú 
pomoc z fondu nesmú prevýšiť 10 %
celkových prostriedkov pridelených
z daného fondu na operačné programy
v členskom štáte v rámci každej kategórie 
regiónov, ktorej sa týka cieľ Investovanie 
do rastu a zamestnanosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 110 – odseky 3 a 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podiel spolufinancovania na úrovni 
každej prioritnej osi operačných 
programov v rámci cieľa Investovanie do 

3. Podiel spolufinancovania na úrovni 
každej prioritnej osi operačných 
programov v rámci cieľa Investovanie do 
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rastu a zamestnanosti nesmie byť vyšší 
ako:

rastu a zamestnanosti nesmie byť vyšší 
ako:

(a) 85 % pre Kohézny fond; (a) 85 % pre Kohézny fond;

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov, ktorých 
priemerný HDP na obyvateľa za obdobie 
rokov 2007 až 2009 bol nižší ako 85 %
priemerného HDP krajín EÚ-27 počas 
rovnakého obdobia, a v prípade 
najvzdialenejších regiónov;

(b) 85 % v prípade menej rozvinutých 
regiónov členských štátov vrátane 
dodatočného financovania a v prípade 
členských štátov pozostávajúcich
z jedného regiónu na úrovni 2 NUTS 
oprávneného na prechodný režim 
financovania z Kohézneho fondu 1. 
januára 2014;

(c) 80 % v prípade iných menej 
rozvinutých regiónov členských štátov ako 
tých, ktoré sú uvedené v písmene b), 
oprávnených na prechodný režim 
financovania z Kohézneho fondu 1. 
januára 2014;

(c) 80 % v prípade regiónov s prechodným 
financovaním a regiónov, ktoré boli 
oprávnené na financovanie v rámci 
prechodnej podpory v súlade s článkom 8 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

(d) % v prípade iných menej rozvinutých 
regiónov členských štátov ako tých, ktoré 
sú uvedené v písmenách b) a c),
a v prípade všetkých regiónov, ktorých 
HDP na obyvateľa v období rokov 2007 –
2013 bol nižší ako 75 % priemerného 
HDP krajín EÚ-25 v referenčnom období, 
ale ktorých HDP na obyvateľa je vyšší 
ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-
27;

vypúšťa sa

(e) 60 % v prípade iných regiónov
s prechodným financovaním ako tých, 
ktoré sú uvedené v písmene d);

vypúšťa sa

(f) 50 % v prípade iných rozvinutejších 
regiónov ako tých, ktoré sú uvedené
v písmene d).

(f) 50 % v prípade iných rozvinutejších 
regiónov ako tých, ktoré sú uvedené
v písmene c).

Podiel spolufinancovania na úrovni každej 
prioritnej osi operačných programov
v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
nesmie byť vyšší ako 75 %.

Podiel spolufinancovania na úrovni každej 
prioritnej osi operačných programov
v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
nesmie byť vyšší ako 85 %.

4. Podiel spolufinancovania doplnkových 
rozpočtových prostriedkov v súlade
s článkom 84 ods. 1 písm. e) nesmie byť
vyšší ako 50 %.

4. Podiel spolufinancovania doplnkových 
rozpočtových prostriedkov pre regióny na 
úrovni 2 NUTS, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 2 protokolu č. 6 
Zmluvy o pristúpení Rakúska, Fínska
a Švédska, nebude vyšší ako 50 %.

Rovnaký podiel spolufinancovania sa 
uplatňuje na doplnkové rozpočtové 

vypúšťa sa
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prostriedky prideľované podľa článku 4 
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[nariadenie o EÚS].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 112

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zodpovednosti členských štátov Zodpovednosti členských štátov

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
systémy riadenia a kontroly operačných 
programov zavedené v súlade s článkami 
62 a 63.

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
systémy riadenia a kontroly operačných 
programov zavedené v súlade s článkami 
62 a 63.

2. Členské štáty predchádzajú, zisťujú
a opravujú nezrovnalosti a vymáhajú 
neoprávnene vyplatené sumy spolu
s úrokmi z omeškania. O týchto
nezrovnalostiach, ako aj o priebežnom
pokroku súvisiacich správnych a súdnych 
konaní informujú Komisiu.

2. Členské štáty predchádzajú, zisťujú
a opravujú nezrovnalosti a vymáhajú 
neoprávnene vyplatené sumy spolu
s úrokmi z omeškania. O nezrovnalostiach, 
ktoré presahujú 10 000 EUR v príspevku
z fondov, ako aj o významnom pokroku 
súvisiacich správnych a súdnych konaní 
informujú Komisiu.

Členské štáty informujú Komisiu
o nezrovnalostiach v týchto prípadoch:
(a) v prípadoch, keď nezrovnalosť 
spočíva výlučne v tom, že vykonávanie 
operácie v rámci spolufinancovaného 
operačného programu zlyhalo úplne alebo 
čiastočne v dôsledku úpadku príjemcu;
(b) v prípadoch, na ktoré prijímateľ 
upozornil riadiaci orgán alebo 
certifikačný orgán dobrovoľne a prv, ako 
niektorý z týchto orgánov danú 
nezrovnalosť zistil, či už pred, alebo po 
vyplatení štátneho príspevku;
(c) v prípadoch, ktoré zistil a opravil 
riadiaci orgán alebo certifikačný orgán 
pred zahrnutím príslušných výdavkov do 
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výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá 
Komisii.
Vo všetkých ostatných prípadoch, najmä
v prípadoch predchádzajúcich úpadku 
alebo v prípadoch podozrenia z podvodu, 
sa zistené nezrovnalosti v súvislosti
s preventívnymi a nápravnými 
opatreniami oznamujú Komisii.

Ak sumy neoprávnene vyplatené 
príjemcovi nemožno vymôcť z dôvodu 
viny alebo nedbanlivosti na strane 
členského štátu, členský štát je zodpovedný 
za vrátenie príslušných súm do 
všeobecného rozpočtu Únie.

Ak sumy neoprávnene vyplatené 
príjemcovi nemožno vymôcť z dôvodu 
viny alebo nedbanlivosti na strane 
členského štátu, členský štát je zodpovedný 
za vrátenie príslušných súm do 
všeobecného rozpočtu Únie. Členské štáty 
môžu rozhodnúť, že neoprávnené 
vyplatenú sumu nebudú vymáhať, ak 
suma, ktorá sa má vymáhať od príjemcu, 
nepresahuje bez úrokov 250 EUR v rámci 
príspevku z fondov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 142 
stanovujúcim podrobné pravidlá týkajúce 
sa povinností členských štátov uvedených
v tomto odseku.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 142 
stanovujúcim ďalšie podrobné pravidlá 
týkajúce sa kritérií určujúcich, ktoré 
prípady nezrovnalostí je potrebné 
oznámiť, aké údaje je potrebné uviesť
a aké podmienky a postupy sa uplatnia pri 
určovaní, či členské štáty preplatia 
nevratné sumy.
Komisia v súlade s poradným postupom 
uvedeným v článku 143 ods. 2 prijme 
vykonávacie akty, ktorými stanoví interval
a formát podávaných správ.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
najneskôr do 31. decembra 2014 všetky 
výmeny informácií medzi príjemcami
a riadiacimi orgánmi, certifikačnými 
orgánmi, orgánmi auditu
a sprostredkovateľskými subjektmi 
uskutočňovali výhradne prostredníctvom 
systémov elektronickej výmeny údajov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
najneskôr do 31. decembra 2015 všetky 
výmeny informácií medzi príjemcami
a riadiacim orgánom, certifikačným 
orgánom, orgánom auditu
a sprostredkovateľskými subjektmi 
uskutočňovali prostredníctvom systémov 
elektronickej výmeny údajov.

Tieto systémy uľahčia interoperabilitu 
medzi vnútroštátnymi rámcami a rámcami 
Únie a umožnia príjemcom predkladať 
všetky informácie uvedené v prvom 

Tieto systémy uľahčia interoperabilitu 
medzi vnútroštátnymi rámcami a rámcami 
Únie a umožnia príjemcom predkladať 
všetky informácie uvedené v prvom 
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pododseku iba jedenkrát. pododseku iba jedenkrát.

Podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny 
informácií v súlade s týmto odsekom 
prijme Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 143 ods. 
3.

Podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny 
informácií v súlade s týmto odsekom 
prijme Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 143 ods. 
3.

Prvý, druhý a tretí pododsek sa neuplatňuje 
na EFNRH.

Prvý, druhý a tretí pododsek sa neuplatňuje 
na EFNRH.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 114 – odseky 8, 9 a 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia prijíma delegované akty
v súlade s článkom 142, ktorý stanovuje 
modality výmeny informácií uvedenej
v odseku 2 písm. d).

8. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijať delegované akty,
v ktorých ustanoví pravidlá, aké 
informácie súvisiace s údajmi sa majú 
zaznamenať a uchovávať v elektronickej 
podobe v rámci monitorovacieho systému 
vytvoreného v zmysle písmena d) odseku
2.

Komisia prijme vykonávacie akty,
v ktorých stanoví technické špecifikácie 
systému vytvoreného podľa písmena d) 
odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3.

9. Komisia prijíma delegované akty
v súlade s článkom 142, ktorý stanovuje 
pravidlá týkajúce sa mechanizmov
revízneho záznamu uvedených v odseku 4 
písm. d).

9. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijímať delegované akty,
v ktorých stanoví minimálne požiadavky 
revízneho záznamu uvedené v odseku 4 
písm. d), pokiaľ ide o vedenie účtovných 
záznamov a uchovávanie podporných 
dokumentov na úrovni certifikačného 
orgánu, riadiaceho orgánu, 
sprostredkovateľských subjektov
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a príjemcov.

10. Komisia prijme vzor vyhlásenia 
hospodáriacich subjektov uvedeného
v odseku 4 písm. e) prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 143 ods. 2.

101. Komisia v súlade s poradným 
postupom uvedeným v článku 143 ods. 2, 
prijíma vykonávacie akty, v ktorých sa 
stanovujú jednotné podmienky vzoru
vyhlásenia hospodáriacich subjektov 
uvedeného v odseku 4 písm. e) tohto 
článku.
1 Poznámka: vhodná jazyková formulácia 
ustanovení o vykonávacích aktoch sa ešte 
prerokuje po vyjadrení. Po VYJADRENÍ od 
koho?

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Článok 116

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Funkcie orgánu auditu Funkcie orgánu auditu
1. Orgán auditu zabezpečí, aby sa audity 
systémov riadenia a kontroly vykonávali 
na primeranej vzorke operácií
a na účtovnej závierke.

1. Orgán auditu zabezpečí, aby sa audity 
správneho fungovania systému riadenia
a kontroly operačného programu
vykonávali na primeranej vzorke operácií 
na základe vykázaných výdavkov.

Vykázané výdavky sa kontrolujú na 
základe reprezentatívnej vzorky operácií
a vo všeobecnosti na základe štatistických 
metód výberu vzorky.
V náležite odôvodnených prípadoch
v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi, ako aj vo všetkých prípadoch, 
keď počet operácií v účtovnom roku nie je 
dostatočný na použitie štatistickej metódy 
výberu vzorky, sa môže na základe 
odborného úsudku orgánu auditu použiť 
aj neštatistická metóda.
V takýchto prípadoch musí byť rozsah 
vzoriek dostatočný na to, aby orgánu 
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auditu umožnil vypracovať platné 
stanovisko audítora v súlade s článkom 59 
ods. 5 písm. b) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.
Neštatistická metóda výberu vzorky 
pokrýva najmenej 5 % operácií, v prípade 
ktorých boli počas účtovného roku 
Komisii vykázané výdavky, a 10 %
výdavkov, ktoré boli vykázané Komisii
v danom účtovnom roku.

Komisia sa splnomocní na prijatie 
delegovaných zákonov podľa článku 142, 
ktorými sa stanovia podmienky, ktoré sa
musia počas týchto auditov plniť.

vypúšťa sa

2. Ak audity vykonáva iný subjekt ako 
orgán auditu, orgán auditu zabezpečí 
potrebnú funkčnú nezávislosť tohto 
subjektu.

2. Ak audity vykonáva iný subjekt ako 
orgán auditu, orgán auditu zabezpečí 
potrebnú funkčnú nezávislosť tohto 
subjektu.

3. Orgán auditu zabezpečí, aby sa pri audite 
zohľadňovali medzinárodne uznávané 
audítorské štandardy.

3. Orgán auditu zabezpečí, aby sa pri audite 
zohľadňovali medzinárodne uznávané 
audítorské štandardy.

4. Do šiestich mesiacov od prijatia 
operačného programu pripraví orgán auditu 
stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci 
stratégie auditu sa stanoví metóda auditu, 
metóda výberu vzorky na audity operácií
a plán auditov na aktuálny účtovný rok
a dva nasledujúce účtovné roky. Stratégia 
auditu sa aktualizuje každý rok od roku 
2016 do roku 2022 vrátane. Ak sa na viac 
ako jeden operačný program uplatňuje 
spoločný systém riadenia a kontroly, 
možno pre príslušné operačné programy 
vypracovať jednu stratégiu auditu. Orgán 
auditu predloží Komisii na požiadanie 
stratégiu auditu.

4. Do ôsmich mesiacov od prijatia 
operačného programu pripraví orgán auditu 
stratégiu auditu pre výkon auditov. V rámci 
stratégie auditu sa stanoví metóda auditu, 
metóda výberu vzorky na audity operácií
a plán auditov na aktuálny účtovný rok
a dva nasledujúce účtovné roky. Stratégia 
auditu sa aktualizuje každý rok od roku 
2016 do roku 2022 vrátane. Ak sa na viac 
ako jeden operačný program uplatňuje 
spoločný systém riadenia a kontroly, 
možno pre príslušné operačné programy 
vypracovať jednu stratégiu auditu. Orgán 
auditu predloží Komisii na požiadanie 
stratégiu auditu.

5. Orgán auditu vypracuje: 5. Orgán auditu vypracuje:

(i) stanovisko audítora k ročnej uzávierke 
za predchádzajúci účtovný rok, ktoré sa 
dotýka úplnosti, presnosti a pravdivosti 
údajov v ročnej uzávierke, fungovania 
systému riadenia a kontroly a zákonnosti
a správnosti príslušných transakcií;

(i) stanovisko audítora v súlade s článkom 
59 ods. 5 písm. b) nariadenia
o rozpočtových pravidlách;

(ii) výročnú kontrolnú správu, ktorá 
obsahuje nálezy auditov vykonaných počas 

(ii) kontrolnú správu, ktorá obsahuje 
hlavné nálezy auditov vykonaných
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predchádzajúceho účtovného roka. v súlade s článkom 116 ods. 1 vrátane 
nedostatkov zistených v rámci systémov 
riadenia a kontroly, ako aj navrhované
a zrealizované nápravné opatrenia.

Správa podľa bodu ii) určí všetky 
nedostatky systému riadenia a kontroly
a opravné opatrenia, ktoré sa prijali alebo 
sa majú prijať.

vypúšťa sa

Ak sa na viac ako jeden operačný program 
uplatňuje spoločný systém riadenia
a kontroly, môžu sa informácie uvedené
v bode ii) spojiť do jednej správy.

Ak sa na viac ako jeden operačný program 
uplatňuje spoločný systém riadenia
a kontroly, môžu sa informácie uvedené
v bode ii) spojiť do jednej správy.

6. Komisia prijme vzory stratégie auditu, 
stanoviska audítora a výročnej kontrolnej 
správy, ako aj metodiku odberu vzoriek, 
ktorá sa uvádza v odseku 4, 
prostredníctvom vykonávacích aktov.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3.

6. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme vzory stratégie auditu, 
stanoviska audítora a kontrolnej správy.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 143 ods. 2.

6a. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijímať delegované akty,
v ktorých stanoví rozsah a obsah auditov 
operácií a auditov účtovných závierok, 
ako aj metodiku výberu vzoriek operácií 
podľa odseku 1.

7. Vykonávacie pravidlá týkajúce sa 
používania údajov zhromaždených
v priebehu auditov uskutočnených 
úradníkmi Komisie alebo oprávnenými 
zástupcami Komisie prijme Komisia
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 143 ods. 3.

7. Komisia je splnomocnená v súlade
s článkom 142 prijímať delegované akty,
v ktorých stanoví podrobné pravidlá 
týkajúce sa používania údajov 
zhromaždených v priebehu auditov 
uskutočnených úradníkmi Komisie alebo 
oprávnenými zástupcami Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Príloha 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

VYKONÁVANIE FINANČNÝCH 
NÁSTROJOV: DOHODY 
O FINANCOVANÍ
1. Ak sa finančný nástroj vykonáva
v zmysle článku 33 ods. 4 písm. a) a b) 
tohto nariadenia, dohoda o financovaní 
zahŕňa podmienky poskytovania 
príspevkov z programu na finančný 
nástroj a zahŕňa aspoň tieto prvky:
(a) investičnú stratégiu alebo politiku 
vrátane vykonávacích ustanovení, 
ponúkaných finančných produktov, 
konečných príjemcov, na ktorých sa táto 
stratégia zameriava, a plánovanej 
kombinácie s podporou vo forme grantov 
(v prípade potreby);
(b) podnikateľský plán alebo rovnocenné 
dokumenty pre vykonávaný finančný 
nástroj vrátane očakávaného pákového 
efektu uvedeného v článku 32 ods. 2;
(c) očakávané výsledky, ktoré sa majú 
dosiahnuť prostredníctvom daného 
finančného nástroja s cieľom prispieť
k osobitným cieľom a výsledkom 
príslušnej priority;
(d) ustanovenia o monitorovaní 
uskutočňovania investícií a investičných 
príležitostí vrátane podávania správ zo 
strany finančného nástroja fondu fondov 
a/alebo riadiacemu orgánu na účely 
zabezpečenia súladu s článkom 40;
(e) audítorské požiadavky, ako sú 
minimálne požiadavky na vedenie 
dokumentácie na úrovni finančného 
nástroja (v prípade potreby na úrovni 
fondu fondov) a požiadavky v súvislosti
s vedením osobitných záznamov pre rôzne 
formy podpory v súlade s článkom 32 ods. 
5 a 6 (v prípade potreby), vrátane 
ustanovení a požiadaviek týkajúcich sa 
prístupu k dokumentom zo strany 
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vnútroštátnych audítorských orgánov
a audítorov Komisie a Európskeho dvora 
audítorov s cieľom zabezpečiť 
jednoznačný revízny záznam (audit trail)
v súlade s článkom 34;
(f) požiadavky a postupy týkajúce sa 
správy postupných príspevkov 
poskytnutých z programu v súlade
s článkom 35 a prognózy investičných 
príležitostí vrátane požiadaviek na 
zverenecké/osobitné účtovníctvo, ako sa 
uvádza v článku 33 ods. 8;
(g) požiadavky a postupy týkajúce sa 
správy úrokov a iných výnosov v zmysle 
článku 37 vrátane prijateľných 
pokladničných operácií/investícií, ako aj 
povinností a záväzkov príslušných strán;
(h) ustanovenia týkajúce sa výpočtu
a úhrady vzniknutých nákladov na 
riadenie alebo poplatkov za riadenie 
finančného nástroja;
(i) ustanovenia týkajúce sa opätovného 
využitia prostriedkov, ktoré možno 
pripísať podpore z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, do 
uplynutia obdobia oprávnenosti v súlade
s článkom 38;
(j) ustanovenia týkajúce sa využitia 
prostriedkov, ktoré možno pripísať 
podpore z európskych štrukturálnych
a investičných fondov, po uplynutí 
obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 
39, a politiky pre prípad vystúpenia
z finančného nástroja, pokiaľ ide
o príspevok z európskych štrukturálnych
a investičných fondov;
(k) podmienky prípadného zrušenia alebo 
čiastočného zrušenia programových 
príspevkov z programov na finančné 
nástroje, v prípade potreby vrátane fondu 
fondov;
(l) ustanovenia, prostredníctvom ktorých 
sa zabezpečí, že orgány vykonávajúce 
finančné nástroje riadia finančné nástroje 
nezávisle a v súlade s príslušnými 
odbornými normami a že konajú výlučne
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v záujme strán prispievajúcich na 
finančný nástroj;
(m) ustanovenia o likvidácii finančného 
nástroja.
Okrem toho musí dohoda o financovaní 
medzi riadiacim orgánom a orgánom 
vykonávajúcim fond fondov v prípadoch, 
keď sa finančné nástroje organizujú 
prostredníctvom fondu fondov, obsahovať 
ustanovenia o hodnotení a výbere orgánov 
vykonávajúcich finančné nástroje, 
vrátane výziev na vyjadrenie záujmu alebo 
postupov verejného obstarávania.
2. Strategické dokumenty uvedené
v článku 33 ods. 4 týkajúce sa finančných 
nástrojov vykonávaných v zmysle článku 
33 ods. 4 písm. c) zahŕňajú aspoň tieto 
prvky:
(a) investičnú stratégiu alebo politiku 
finančného nástroja, všeobecné 
podmienky plánovaných dlhových 
produktov, príjemcov, na ktorých sa táto 
stratégia zameriava, a podporované 
činnosti;
(b) podnikateľský plán alebo rovnocenné 
dokumenty pre vykonávaný finančný 
nástroj vrátane očakávaného pákového 
efektu uvedeného v článku 32 ods. 2;
(c) využitie alebo opätovné využitie 
prostriedkov, ktoré možno pripísať 
podpore z európskych štrukturálnych
a investičných fondov v súlade s článkami
37, 38 a 39 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach;
(d) monitorovanie a podávanie správ
o vykonávaní finančného nástroja na 
účely zabezpečenia súladu s článkom 40;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Návrh nariadenia
Príloha IIIc (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podiel ESF z prostriedkov 
štrukturálnych fondov na obdobie 2014 –
2020 okrem cieľa Európska územná 
spolupráca a okrem podpory poskytovanej 
prostredníctvom nástroja pomoci pre 
najodkázanejšie osoby je rovnaký ako 
podiel ESF pre príslušný členský štát 
dodržaný v programoch v rámci cieľov 
Konvergencia a Regióny RKZ na obdobie 
2007 – 2013.
Na účely tohto výpočtu sa prerozdelenie 
prostriedkov členským štátom na podporu 
nástroja pomoci pre najodkázanejšie 
osoby počíta úmerne k prerozdeleniu 
všetkých prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov členským štátom v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti.
2. K tomuto podielu sa pridá dodatočná 
suma pre každý členský štát s cieľom 
zabezpečiť, aby podiel ESF vyjadrený 
percentom z celkových prostriedkov
v rámci štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na úrovni EÚ okrem 
rozpočtových prostriedkov pridelených
v rámci Kohézneho fondu presunutých do 
nástroja Spájame Európu a podpory 
nástroja pomoci pre najodkázanejšie 
osoby dosiahol 23,1 %.
3. Dodatočný percentuálny podiel, ktorý 
sa pridá k podielom určeným v kroku 1, sa 
určí na základe miery zamestnanosti
v členských štátoch (osoby vo veku 20 –
64 rokov) v referenčnom roku 2012.
V členských štátoch s mierom 
zamestnanosti 65 % alebo menšou je tento 
dodatočný podiel 1,7 %. V prípade miery 
zamestnanosti od 65 % do 70 % je 
dodatočný podiel 1,2 %. V prípade miery 
zamestnanosti od 70 % do 75 % je 
dodatočný podiel 0,7 %. V členských 
štátoch s mierom zamestnanosti 75 %
alebo vyššou nie je potrebné žiadne 
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zvýšenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Príloha XXX (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha XXX
Vymedzenie paušálnych sadzieb pre 
projekty generujúce čistý príjem

Sektor Paušálne 
sadzby

1 CESTY 30 %
2 ŽELEZNICE 20 %
3 MESTSKÁ 

DOPRAVA
20 %

4 VODA 25 %
5 PEVNÝ 

ODPAD
20 %

Or. en


