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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc a finanční inženýrství 
(KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0483),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0215/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, pokud jde o návratnou 
pomoc a finanční inženýrství

kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, pokud jde o návratnou 
pomoc, finanční inženýrství a některá 
ustanovení týkající se výkazu výdajů

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze 
dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 vymezuje 
nástroje finančního inženýrství a uvádí 
přesné oblasti a rozsah intervence. 
Programy zavedené členskými státy ve 
formě vratných grantů a úvěrových linek 
spravovaných řídícími orgány 
prostřednictvím zprostředkujících subjektů 
však nejsou v ustanoveních o nástrojích 
finančního inženýrství ani v jiných 
ustanoveních nařízení (ES) č. 1083/2006 
náležitě zahrnuty. V souladu s čl. 11 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1784/1999, v němž je již 
uvedeno, že pomoc může mít podobu 
vratných grantů, je proto nutné v novém 
oddíle nařízení (ES) č. 1083/2006 stanovit, 
že strukturální fondy mohou 
spolufinancovat návratnou pomoc. 
Uvedený oddíl by měl zahrnovat vratné 
granty a úvěrové linky spravované řídícím 
orgánem prostřednictvím zprostředkujících 
subjektů, kterými jsou veřejné finanční 
instituce. 

(2) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze 
dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 vymezuje 
nástroje finančního inženýrství a uvádí 
přesné oblasti a rozsah intervence. 
Programy zavedené členskými státy ve 
formě vratných grantů a úvěrových linek 
spravovaných řídícími orgány 
prostřednictvím zprostředkujících subjektů 
však nejsou v ustanoveních o nástrojích 
finančního inženýrství ani v jiných 
ustanoveních nařízení (ES) č. 1083/2006 
náležitě zahrnuty. V souladu s čl. 11 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1784/1999, v němž je již 
uvedeno, že pomoc může mít podobu 
vratných grantů, je proto nutné v novém 
oddíle nařízení (ES) č. 1083/2006 stanovit, 
že strukturální fondy mohou 
spolufinancovat návratnou pomoc. 
Uvedený oddíl by měl zahrnovat vratné 
granty a úvěrové linky spravované řídícím 
orgánem prostřednictvím zprostředkujících 
subjektů, kterými jsou finanční instituce. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na potřebu zajistit náležité 
monitorování, členskými státy i Komisí, 
provádění nástrojů finančního inženýrství, 
mimo jiné s cílem umožnit členským 
státům, aby poskytovaly Komisi náležité 
informace o druhu zavedených nástrojů 
a o příslušných opatřeních těchto nástrojů 
zavedených v praxi, je nutné zavést 
ustanovení o podávání zpráv. To by mělo 
Komisi rovněž umožnit lépe posoudit 
celkovou účinnost nástrojů finančního 
inženýrství.

(5) S ohledem na potřebu zajistit náležité 
monitorování, členskými státy i Komisí, 
provádění nástrojů finančního inženýrství, 
mimo jiné s cílem umožnit členským 
státům, aby poskytovaly Komisi náležité 
informace o druhu zavedených nástrojů 
a o příslušných opatřeních těchto nástrojů 
zavedených v praxi, je nutné zavést 
ustanovení o podávání zpráv. To by mělo 
Komisi rovněž umožnit lépe posoudit 
celkovou účinnost nástrojů finančního 
inženýrství a poskytnout přehled o 
pokroku na úrovni EU a členských států..

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že finanční 
příspěvek, který byl řídícími orgány 
vyplacen na nástroje finančního 
inženýrství a je uveden ve výkazu výdajů, 
je skutečně využit ve stanovené lhůtě, je 
nezbytné uložit nástrojům finančního 
inženýrství povinnost vynaložit příspěvek 
na způsobilé výdaje do dvou let od data 
příslušného certifikovaného výkazu 
výdajů. Následný výkaz výdajů je nutno 
odpovídajícím způsobem opravit, a to 
odečtením nevyužitých částek, jestliže 
dotčený příspěvek nebyl v uvedené lhůtě 
vynaložen.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V zájmu zajištění souladu s čl. 61 odst. 
2 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, je třeba 
požadovat, aby výkaz výdajů, který má být 
předložen Komisi, poskytoval veškeré 
informace, které Komisi potřebuje k 
sestavování účetních závěrek poskytujících 
pravdivý obraz o aktivech Unie a plnění 
rozpočtu.

(7) V zájmu zajištění souladu s čl. 61 odst. 
2 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, je třeba 
požadovat, aby výkaz výdajů, který má být 
předložen Komisi, poskytoval veškeré 
informace, které Komisi potřebuje k 
sestavování účetních závěrek poskytujících 
pravdivý obraz o aktivech Unie a plnění 
rozpočtu. Za tímto účelem musí příloha ke 
každému výkazu výdajů obsahovat 
informace o výši celkových výdajů na 
vytvoření nástrojů finančního inženýrství 
a o zálohách vyplacených příjemcům 
v souvislosti se státní pomocí. Formát této 
přílohy je za účelem právní jistoty a 
srozumitelnosti definován v příloze IVa 
nařízení (ES) č. 1083/2006. Konkrétní 
sběr údajů potřebných k tomuto účelu 
musí nicméně probíhat na vnitrostátní 
úrovni a, umožní-li to platný právní 
rámec, neměl by vést ke změnám 
vnitrostátních počítačových systémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Změna, která má objasnit legalitu 
používání stávajících postupů s účinkem 
od počátku období způsobilosti 
stanoveného v nařízení (ES) č. 1083/2006, 

(8) Změny související s formami a 
opětovným využitím návratné pomoci a se 
skutečností, že se ustanovení nevztahují 
na velké projekty, projekty vytvářející 
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by měla platit se zpětným účinkem od 
začátku stávajícího programového 
období 2007–2013.

příjmy a stálost operací podle článku 44 
(nástroje finančního inženýrství), mají 
zlepšit právní jistotu a srozumitelnost při 
provádění stávajících postupů v těchto 
oblastech s účinkem od počátku období 
způsobilosti stanoveného v nařízení (ES) 
č. 1083/2006. Je proto třeba, aby tyto 
změny byly uplatňovány retroaktivně od 
začátku stávajícího programového 
období 2007–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 2 – body 8 a 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V článku 2 se doplňuje nový 
pododstavec 8, který zní:

1) V článku 2 se doplňují body 8 a 8a, 
které znějí:

„8) „vratným grantem“ přímý finanční 
příspěvek poskytnutý formou daru, který 
může být zcela nebo částečně splatný bez 
úroků.“

„8) „vratným grantem“ přímý finanční 
příspěvek poskytnutý formou daru, který 
může být zcela nebo částečně splatný bez 
úroků.

8a) „úvěrovou linkou“ finanční nástroj 
umožňující příjemci čerpat finanční 
příspěvek, který může být zcela či částečně 
splatný, v souvislosti s výdaji, které 
příjemce uhradil, a na základě 
obdržených faktur či účetních dokladů 
rovnocenné důkazní hodnoty.“  

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 43 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást operačního programu 
mohou strukturální fondy spolufinancovat 
návratnou pomoc ve formě vratných grantů 
nebo úvěrových linek spravovaných 
řídícím orgánem prostřednictvím 
zprostředkujících subjektů, kterými jsou 
veřejné finanční instituce. 

1. Jako součást operačního programu 
mohou strukturální fondy spolufinancovat 
návratnou pomoc těmito způsoby:

a) ve formě vratných grantů; nebo
b) ve formě úvěrových linek spravovaných 
řídícím orgánem prostřednictvím 
zprostředkujících subjektů, kterými jsou 
finanční instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Článek 43 b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc vrácená subjektu, který ji poskytl, 
nebo jinému příslušnému orgánu členského 
státu, je uložena na zvláštním účtu a
znovu použita ke stejnému účelu nebo v 
souladu s cíli operačního programu.“

Pomoc vrácená subjektu, který ji poskytl, 
nebo jinému příslušnému orgánu členského 
státu, je znovu použita ke stejnému účelu 
nebo v souladu s cíli operačního programu. 
Členské státy zajistí, aby v účetním 
systému příslušného orgánu či subjektu 
byly vedeny vhodné záznamy o vrácené 
pomoci.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Vkládá se nový článek 67a, který zní: 4) V čl. 67 odst. 2 prvním pododstavci se 
doplňuje nové písmeno, které zní:

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Článek 67 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 67a vypouští se
Zprávy o provádění nástrojů finančního 
inženýrství
1. Do 31. ledna a do 15. září každého roku 
zašle řídící orgán Komisi zvláštní zprávu 
týkající se operací, které zahrnují nástroje 
finančního inženýrství, za období do 
31. prosince respektive 30. června.
2. Zprávy uvedené v odstavci 1 uvádějí pro 
každý nástroj finančního inženýrství tyto 
informace:
a) popis nástroje finančního inženýrství a 
prováděcích opatření;
b) identifikace subjektů, které provádějí 
nástroj finančního inženýrství, včetně 
subjektů jednajících prostřednictvím 
podílových fondů, a rovněž popis 
výběrového řízení;
c) data plateb a částky pomoci ze 
strukturálních fondů a spolufinancování 
poskytnutého členským státem na nástroj 
finančního inženýrství;
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d) data a příslušné částky uvedené ve 
výkazech výdajů předložených Komisi 
a data a částky proplacené Komisí;
e) částky pomoci ze strukturálních fondů 
a spolufinancování poskytnutého 
členským státem, které byly vyplaceny 
nástrojem finančního inženýrství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 2 – první pododstavec – písm. j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„j) pokrok při financování a uplatňování 
nástrojů finančního inženýrství podle 
článku 44, konkrétně:

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 2 – první pododstavec – písm. j – bod i (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis nástroje finančního inženýrství a 
prováděcích opatření;

Or. en



PR\878695CS.doc 13/19 PE473.697v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 2 – první pododstavec – písm. j – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) identifikace subjektů, které provádějí 
nástroj finančního inženýrství, včetně 
subjektů jednajících prostřednictvím 
podílových fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 2 – první pododstavec – písm. j – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) částky pomoci ze strukturálních fondů 
a spolufinancování poskytnutého 
členským státem, které byly vloženy do 
nástroje finančního inženýrství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 2 – první pododstavec – písm. j – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) částky pomoci ze strukturálních fondů 
a spolufinancování poskytnutého 
členským státem, které byly vyplaceny 
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nástrojem finančního inženýrství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 67 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4a. Komise každý rok do 1. října předloží 
přehled údajů o pokroku při financování 
a uplatňování finančních nástrojů, které 
poskytnou řídící orgány členských států 
v souladu s čl. 67 odst. 2 písm. j)“

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 78 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V čl. 78 odst. 6 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Finanční příspěvek pro nástroje 
finančního inženýrství vymezené v 
článku 44, který byl uveden ve výkazu 
výdajů a který nebyl vyplacen jako 
způsobilý výdaj podle druhého 
pododstavce tohoto odstavce do dvou let 
od data dotčeného certifikovaného výkazu 
výdajů, se v příštím certifikovaném výkazu
výdajů odečte.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Článek 78 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkaz výdajů předkládaný Komisi musí 
poskytovat veškeré informace, které pro 
Komise potřebuje k sestavování účetních 
závěrek v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení 
(ES) 1605/2002.

Příloha ke každému výkazu výdajů 
předkládanému Komisi ve formátu 
stanoveném v příloze IVa musí 
v souvislosti s výší celkových výdajů 
uvedených v tomto výkazu obsahovat 
následující informace: 

Za účelem vymezení jednotných podmínek 
použití tohoto článku se Komise zmocňuje 
k přijímání prováděcích aktů podle článku 
291 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

a) co se týče nástrojů finančního 
inženýrství podle článku 44, celkové 
výdaje uhrazené při vytváření těchto 
fondů či přispívání do těchto či podílových 
fondů a příslušný veřejný příspěvek;  
b) co se týče záloh vyplacených podle čl. 
78 odst. 2 v souvislosti se státní pomocí, 
celkové výdaje, které subjekt poskytující 
pomoc uhradil příjemci ve formě záloh, a 
příslušný veřejný příspěvek.“

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Příloha IV a (nová)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha IVa. Příloha k výkazu výdajů: informace o nástrojích finančního inženýrství ve 
smyslu čl. 78 odst. 6 a o zálohách vyplacených příjemcům podle čl. 78 odst. 2 
Číslo operačního programu (č. SKI): ………………………………………...
Datum prozatímní účetní závěrky: …………………………….
Datum předložení Komisi: ………………………..
Nástroje finančního inženýrství ve smyslu čl. 78 odst. 6 (souhrnné částky):

2007–2015Priorita Základ pro 
výpočet příspěvku 
Společenství 
(veřejného či 
celkového)

Celková výše 
způsobilých 
výdajů 
vykázaných 
v souladu s čl. 78 
odst. 6

Příslušný veřejný 
příspěvek

Priorita 1
Priorita 2
Priorita 3
Celkem
Zálohy vyplacené v souvislosti se státní pomocí (čl. 78 odst. 2) (souhrnné částky): 

2007–2015Priorita Základ pro 
výpočet příspěvku 
Společenství 
(veřejného či 
celkového)

Celková výše 
způsobilých 
výdajů 
vykázaných 
v souladu s čl. 78 
odst. 2

Příslušný veřejný 
příspěvek

Priorita 1
Priorita 2
Priorita 3
Celkem
Pozn.: Má-li operační program více cílů či více fondů, uvede se jako priorita příslušný 
cíl/cíle a fond/fondy.“  
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Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – pododstavce 2, 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od 1. ledna 2007.
Ustanovení čl. 1 odst. 4, 5 a 6 se však 
použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Nicméně ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 3 se 
použijí ode dne 1. ledna 2007

Pro účely čl. 1 odst. 5 začíná v případě, 
byl-li finanční příspěvek uveden ve výkazu 
výdajů již před vstupem tohoto nařízení v 
platnost, běžet dvouletá lhůta ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Nařízení Rady (ES) 1260/1999 představilo různé formy pomoci, které lze poskytovat pomocí 
příspěvků ze strukturálních fondů. Členské státy stanovily v programovém období 2000–2006 
tyto formy pomoci tím, že vytvořily zvláštní fondy, a prostřednictvím návratné pomoci 
poskytované za pomoci jiných nástrojů.

V nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 není naopak pomoc vymezena, a to ani jako návratná, či 
nevratná. Obsahuje pouze ustanovení pro „nástroje finančního inženýrství“, která jsou ovšem 
poněkud úzce vymezena. Nařízení se návratnou pomocí zjevně nezabývá. Členské státy 
nicméně vratné formy pomoci i nadále využívaly na základě kladných zkušeností z minulého 
programového období. Programové dokumenty obsahující popis těchto systémů schválila 
i Komise. Evropský účetní dvůr zjistil ve svých auditech týkajících se operací EFRR problém 
v souvislosti s návratnou pomocí. 

Je proto nutné v nařízení (ES) č. 1083/2006 stanovit, že strukturální fondy mohou návratnou 
pomoc spolufinancovat. Cílem návrhu Komise je zajistit srozumitelnost ohledně legality 
stávající právní praxe.

Obsah návrhu Komise

Návrh obsahuje definici vratného grantu jako přímého finančního příspěvku poskytnutého 
formou daru, jenž může být zcela nebo částečně splacen bez úroků. Stanoví, že strukturální 
fondy mohou financovat výdaje na operaci zahrnující příspěvky na podporu návratné pomoci. 
Návrh mimoto objasňuje, že pomoc, která byla vrácena subjektu poskytujícímu pomoc či 
jinému příslušnému orgánu veřejné správy v členském státě, je uložena na zvláštním účtu 
a znovu použita ke stejnému účelu nebo v souladu s cíli operačního programu. 

Podle stávající praxe je výklad Komise takový, že se na nástroje finančního inženýrství 
nevztahují pravidla týkající se velkých projektů, projektů vytvářejících příjmy a stálosti 
operací. Z důvodů právní jistoty návrh tuto praxi potvrzuje. S ohledem na potřebu zajistit 
příslušný dohled nad uplatňováním nástrojů finančního inženýrství ze strany členských států 
i Komise se navíc zavádí povinnost podávat o těchto nástrojích zprávy. Nařízení zavádí 
rovněž právní povinnost s cílem zajistit, aby finanční příspěvek vyplacený řídícími orgány 
na vytvoření nástrojů finančního inženýrství nebo na příspěvek pro tyto nástroje byl 
vynaložen na způsobilé výdaje ve lhůtě dvou let od uskutečnění platby do fondu. 
V neposlední řadě zavádí obecné ustanovení o požadavcích na výkaz výdajů.

Připomínky zpravodajky

Zpravodajka se domnívá, že bylo rozumné návrh předložit, neboť okamžitě vyjasňuje většinu 
prvků. Souhlasí s tím, že v souvislosti s návratnou pomocí a nástroji finančního inženýrství je 
třeba zajistit právní srozumitelnost a jistotu. Podporuje i myšlenku, že je nezbytné zajistit 
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vhodné monitorování nástrojů finančního inženýrství. Domnívá se však, že další povinnosti 
ukládané členským státům v souvislosti s podáváním zpráv je třeba omezit. Zpravodajka se 
dále domnívá, že některé prvky návrhu je třeba objasnit. Proto předkládá pozměňovací 
návrhy, které mají znění návrhu objasnit, vkládá definici úvěrové linky, upravuje požadavky 
na podávání zpráv a vyjasňuje povinnosti v souvislosti s výkazem výdajů. 


