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Pozměňovací návrh 14
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) č..../... [nařízení 
o společných ustanoveních] omezuje 
příděly na členský stát na 110 % jejich 
úrovně v reálných hodnotách pro období 
2007–2013. Členský stát, jehož se toto 
omezení týká, musí být dále chráněn před 
rizikem automatického zrušení závazků, 
pokud jde o prostředky přidělené na období 
2007–2013.

(6) Nařízení (EU) č..../... [nařízení 
o společných ustanoveních] omezuje 
příděly na členský stát na 110 % jejich 
úrovně v reálných hodnotách pro období 
2007–2013. Členský stát, jehož se toto 
omezení týká, musí být dále chráněn před 
rizikem automatického zrušení závazků, 
pokud jde o prostředky přidělené na období 
2007–2013. Úroveň přidělovaných 
prostředků v reálných hodnotách u 
některých dalších členských států ve 
srovnání s hodnotami pro období 2007–
2013 dokonce ještě poklesne.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jan Březina

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Lhůta pro výpočet automatického 
zrušení ročních rozpočtových závazků pro 
roky 2011 a 2012 by měla být prodloužena 
o jeden rok, avšak rozpočtový závazek na 
rok 2012, který bude k 31. prosinci 2015
stále otevřen, musí být do 31. prosince 
2015 odůvodněn. Díky tomu by se mělo 
zlepšit čerpání finančních prostředků 
přidělených na operační programy 
v členských státech, jejichž budoucí 
příděly z politiky soudržnosti jsou
omezeny stropem na 110 % jejich úrovně 

(9) Lhůta pro výpočet automatického 
zrušení ročních rozpočtových závazků pro 
roky 2011, 2012 a 2013 by měla být 
prodloužena o jeden rok, avšak rozpočtový 
závazek na rok 2013, který bude k 31. 
prosinci 2016 stále otevřen, musí být do 
31. prosince 2016 odůvodněn. Díky tomu 
by se mělo zlepšit čerpání finančních 
prostředků přidělených na operační 
programy v členských státech, jejichž HDP 
za období 2001–2003 byl nižší než 85 % 
průměru EU-25 za stejné období. Toto 
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v reálném vyjádření za období 2007 až 
2013. Toto flexibilní ustanovení je 
nezbytné pro případ, že bude provádění 
programů, zejména pokud jde o tyto 
členské státy, pomalejší, než se očekávalo.

flexibilní ustanovení je nezbytné pro 
případ, že bude provádění programů,
zejména pokud jde o tyto členské státy, 
pomalejší, než se očekávalo.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) Čl. 56 odst. 1 se mění takto:
„1. Výdaje, včetně výdajů na velké 
projekty, jsou způsobilé pro příspěvek z 
fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny 
mezi dnem předložení operačních 
programů Komisi nebo 1. lednem 2007, 
podle toho, co nastane dříve, a 31. 
prosincem 2016. Operace nesmějí být 
dokončeny přede dnem vzniku 
způsobilosti.“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem zpravodaje prodloužit lhůtu pro automatické zrušení závazků o jeden 
rok by dnem ukončení způsobilosti byl 31. prosinec 2016.

Pozměňovací návrh 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 77 – odst. 2 a 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V článku 77 se zrušuje odstavec 6. 1) Článek 77 se mění takto:
a) V odstavci 2 se návětí mění takto:
„2. Odchylně od čl. 53 odst. 2, čl. 53 odst. 
4 druhé věty a stropů stanovených v 
příloze III se průběžné platby a platby 
konečného zůstatku zvýší o částku 
odpovídající deseti procentním bodům 
nad míru spolufinancování pro každou 
prioritní osu, avšak nelze přesáhnout 
100 %; navýšení se použije na částku 
způsobilých výdajů nově vykázaných 
v každém certifikovaném výkazu výdajů 
předloženém po dni [...], kdy členský stát 
splní jednu z těchto podmínek, a to až do 
konce programového období: “
b) Odstavec 6 se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 2b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2b. Odchylně od odst. 1 prvního 
pododstavce a odstavce 2 pro členské státy, 
jejichž příděly z politiky soudržnosti jsou 
v programovém období 2014–2020 
omezeny na 110 % jejich úrovně v 
reálném vyjádření za období 2007 až 
2013, trvá lhůta stanovená v odstavci 1 
do 31. prosince třetího roku následujícího 
po roce, kdy byl přijat roční rozpočtový 
závazek v období 2007–2012 zahrnutý v 
jejich operačních programech.“

„2b. Odchylně od odst. 1 prvního 
pododstavce a odstavce 2 pro členské státy, 
jejichž HDP za období 2001–2003 byl 
nižší než 85 % průměru EU-25 za stejné 
období, jak jsou uvedeny v příloze III, trvá 
lhůta stanovená v odstavci 1 do 31. 
prosince třetího roku následujícího po roce, 
kdy byl přijat roční rozpočtový závazek v 
období 2007–2013 zahrnutý v jejich 
operačních programech.“
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by méně rozvinutým zemím umožnil využívat finanční zdroje EU 
k investicím podporujícím hospodářský růst a tvorbu pracovních míst a dotčeným členským 
státům by zajistil rovné zacházení. Pravidlo pro zrušení závazků by sjednotilo časové lhůty 
stávajícího a budoucího programového období, což by těmto zemím umožnilo realizovat 
připravené investiční projekty a využít přidělených finančních prostředků pro účely 
konkurenceschopnosti Evropské unie.

Pozměňovací návrh 19
László Surján, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se však na členské státy zpětně, a 
to s účinností ode dne, kdy byla těmto 
členským státům podle čl. 77 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1083/2006 finanční 
pomoc dána k dispozici.

Or. en


