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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při předkládání revidovaných nebo 
nových návrhů na výdaje Komise provede 
odhad nákladů na administrativní a 
kontrolní systémy a také stanoví 
přijatelnou míru rizika chyb v rámci 
navrhovaných právních předpisů pro 
jednotlivé fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Legislativní orgán rozhodne postupem 
uvedeným v článku 322 SFEU o přijatelné 
míře rizika chyby v jednotlivých částech 
rozpočtu. Toto rozhodnutí se zohlední při 
každoročním udílení absolutoria podle čl. 
157 odst. 2. 

Legislativní orgán rozhodne o přijatelné 
míře rizika chyby v jednotlivých částech 
rozpočtu. Toto rozhodnutí se zohlední při 
každoročním udílení absolutoria podle čl. 
157 odst. 2. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují zásadu řádného 
finančního řízení, průhlednosti a zákazu 
diskriminace a zajišťují viditelnost 
činnosti Unie při správě jejích finančních 
prostředků. Za tímto účelem členské státy 
plní povinnosti kontroly a auditu a 
přebírají z toho vyplývající odpovědnost 
stanovenou tímto nařízením. Doplňková 
ustanovení mohou být upravena 
odvětvovými předpisy.

1. Provádí-li Komise rozpočet sdíleným 
řízením, jsou úkoly spojenými s 
prováděním rozpočtu pověřeny členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při provádění úkolů souvisejících s 
plněním rozpočtu členské státy 
předcházejí nesrovnalostem a podvodům, 
odhalují je a napravují. Za tímto účelem 
provádějí kontroly ex ante a ex post, 
případně včetně kontrol na místě, aby se 
zajistilo účinné provádění akcí 
financovaných z rozpočtu a jejich řádné 
plnění; tyto subjekty a osoby dále zpětně 
získávají neoprávněně vyplacené finanční 
prostředky a podle potřeby zahajují 
správní a soudní řízení.

2. Aniž jsou dotčena doplňková
ustanovení příslušných odvětvových 
předpisů a aby bylo ve sdíleném řízení 
zajištěno, že finanční prostředky jsou 
používány v souladu s platnými předpisy a 
zásadami, přijmou členské státy veškerá 
potřebná právní a správní nebo jiná 
opatření nezbytná pro ochranu 
finančních zájmů Unie. K tomuto účelu 
členské státy zejména:

Členské státy ukládají příjemcům 
finančních prostředků účinné, přiměřené 
a odrazující sankce podle odvětvových a 
vnitrostátních právních předpisů.

a) prověřují, zda jsou činnosti 
financované z rozpočtu skutečně 
prováděny, a zajišťují, aby byly prováděny 
řádně;
b) předcházejí nesrovnalostem a 
podvodům, odhalují je a napravují;
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c) zpětně získávají neoprávněně vyplacené 
nebo nesprávně použité finanční 
prostředky nebo finanční prostředky 
ztracené v důsledku nesrovnalostí nebo 
omylů;
Komise zhodnotí systémy zřízené 
v členských státech, a to na základě 
žádosti členského státu, jeho vlastního 
posouzení rizik nebo uplatněním 
odvětvových pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akreditační orgán má odpovědnost za 
dozor nad tímto subjektem a za přijetí
všech opatření nezbytných k odstranění 
nedostatků při jeho provozu, včetně 
pozastavení a odnětí akreditace.

Akreditační orgán má odpovědnost za 
sledování souladu akreditovaných 
subjektů s akreditačními kritérii, a to na 
základě dostupných auditů a výsledků 
kontrol. Akreditační orgán přijme 
všechna opatření nezbytná k odstranění 
nedostatků při provádění úkolů svěřených 
subjektům, kterým akreditaci udělila, 
včetně pozastavení a odnětí akreditace.

Akreditované subjekty v členských 
státech:
a) provádějí kontroly a zřídí účinný a 
účelný systém vnitřní kontroly a zajistí 
jeho fungování;
b) předloží Komisi do 15. března 
následujícího rozpočtového roku: 
i) svou roční účetní uzávěrku 
vypracovanou s ohledem na výdaje 
související s prováděním svěřených úkolů 
a předložených Komisi k proplacení, 
včetně částek vyplacených příjemcům, u 
kterých probíhá postup navrácení;
ii) shrnutí výsledků všech provedených 
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auditů a kontrol, včetně rozboru 
systematických nebo opakovaně se 
vyskytujících nedostatků a přijatých či 
plánovaných nápravných opatření a jejich 
výsledků;
iii) prohlášení řídicího subjektu 
poskytující přiměřenou jistotu, že: 
- údaje obsažené v účetní uzávěrce 
podávají věrný a poctivý obraz;
- výdaje uvedené v účetní uzávěrce byly 
použity ke stanovenému účelu a v souladu 
se zásadou řádného finančního řízení;
- zavedené kontrolní postupy poskytují 
nezbytné záruky legality a správnosti 
uskutečněných operací. 
K těmto dokumentům bude přiložen výrok 
nezávislého auditora týkající se obsahu 
prohlášení řídicího subjektu, vypracovaný 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
auditorskými standardy. Auditor oznámí, 
zda přezkum zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídícího subjektu. 
Příloha výroku obsahuje míru chybovosti 
ve fondech a analýzu chyb a také 
připomínky;
c) v souladu s čl. 31 odst. 2 zajišťují 
každoroční následné zveřejnění příjemců 
finančních prostředků Unie; a
d) zajišťují takovou ochranu osobních 
údajů, která splňuje zásady stanovené 
směrnicí 95/46/ES.
Pokud členský stát udělil v jednotlivých 
oblastech politiky akreditaci více než 
jednomu subjektu, pak do 15. března 
následujícího rozpočtového roku předloží 
Komisi souhrnnou zprávu obsahující 
přehled všech prohlášení řídicích subjektů 
o věrohodnosti na vnitrostátní úrovni a 
výroků nezávislého auditora o těchto 
prohlášeních, vypracovaných pro 
příslušnou oblast politiky.
Členské státy zahajují veškerá nutná a 
vhodná správní a soudní řízení.
Pokud členské státy neprodleně oznámí  
chyby nebo nesrovnalosti Komisi a zajistí 
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jejich nápravu, jsou osvobozeny od 
finančních oprav, které se takových chyb 
nebo nesrovnalostí týkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekty akreditované podle odstavce 3 
tohoto článku:

4. aby bylo zajištěno, že finanční 
prostředky jsou používány v souladu s 
platnými předpisy a zásadami, Komise:

(a) zřídí účinný a účelný systém vnitřní 
kontroly a zajistí jeho fungování;

a) monitoruje způsob, jakým členské státy 
plní své povinnosti, zejména prováděním 
auditů v průběhu provádění programu;

(b) používají systém ročního účetnictví, 
který včas poskytuje přesné, úplné 
a spolehlivé údaje;

b) uplatní postupy k včasnému schválení 
účetní závěrky akreditovaných subjektů, 
jež prokáží, zda je tato účetní závěrka 
úplná, přesná a věrná;

(c) podléhají nezávislému externímu 
auditu, který provádí útvar auditu 
funkčně nezávislý na akreditovaném 
subjektu v souladu s mezinárodně 
uznávanými auditorskými standardy;

c) vyloučí z financování výdajů Unie 
úhrady provedené v rozporu s právem 
Unie.

(d) v souladu s čl. 31 odst. 2 zajišťují 
každoroční následné zveřejnění příjemců 
finančních prostředků Unie;

Podmínky, za nichž může Komise 
pozastavit platby členským státům nebo za 
nichž může pověřená osoba tyto platby 
přerušit, se řídí odvětvovými předpisy.

(f) zajišťují takovou ochranu osobních 
údajů, která splňuje zásady stanovené 
směrnicí 95/46/ES.

Komise může rozhodnout o úplném nebo 
částečném zrušení přerušení nebo 
pozastavení úhrad poté, co členský stát 
předloží své připomínky. Rozhodnutí o 
zrušení přerušení nebo pozastavení se 
připojuje k výroční zprávě o činnosti 
pověřené schvalující osoby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Subjekty akreditované podle odstavce 3 
tohoto článku poskytnou Komisi do 1. 
února následujícího rozpočtového roku 
tyto dokumenty:

vypouští se

(a) své účty, na nichž jsou zachyceny 
výdaje vynaložené při plnění svěřených 
úkolů;
(b) shrnutí výsledků všech provedených 
auditů a kontrol, včetně rozboru 
systematických nebo opakovaně se 
vyskytujících nedostatků a přijatých či 
plánovaných nápravných opatření;
(c) prohlášení řídicího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti 
a pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly, 
legality a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení; 
(d) výrok nezávislého auditora k 
prohlášení řídicího subjektu o 
věrohodnosti uvedeném v písmenu c) 
tohoto odstavce, který se týká všech údajů 
v tomto prohlášení.
Pokud členský stát udělil v jednotlivých 
oblastech politiky akreditaci více než 
jednomu subjektu, pak do 15. února 
následujícího rozpočtového roku předloží 
Komisi souhrnnou zprávu obsahující 
přehled všech prohlášení řídicích subjektů 
o věrohodnosti na vnitrostátní úrovni a 
výroků nezávislého auditora o těchto 
prohlášeních, vypracovaných pro 
příslušnou oblast politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise: vypouští se
(a) uplatní postupy k včasnému schválení 
účetní závěrky akreditovaných subjektů, 
jež zajišťují, aby byla tato účetní závěrka 
úplná, přesná a věrná a aby bylo možno 
včas odstranit nesrovnalosti;
(b) vyloučí z financování výdajů Unie 
úhrady provedené v rozporu s právem 
Unie.
Podmínky, za nichž může Komise 
pozastavit platby členským státům nebo za 
nichž může pověřená osoba tyto platby 
přerušit, se řídí odvětvovými předpisy. 

Or. en


