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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 některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé 
členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0482),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0221/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie čelí přetrvávající hospodářské a finanční krizi, která má znepokojivě negativní 
dopad na makroekonomickou stabilitu a rozpočet členských států. Je zřejmé, že snížení 
vnitrostátních finančních zdrojů, které jsou k dispozici k financování veřejných investic, 
omezuje v některých zemích provádění politiky soudržnosti a čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů. 
Zpravodajka vítá návrh Evropské komise (KOM(2011)0482), kterým se mění nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 (obecné nařízení), a poznamenává, že jeho záměrem je poskytnout 
dodatečné finanční zdroje členským státům EU, které mají mimořádné potíže se zvládáním 
veřejného dluhu / schodku a se zajištěním finanční stability, aby bylo zajištěno pokračování 
provádění programů.

Členské státy způsobilé pro toto opatření jsou definovány jako 1) země eurozóny, které 
obdržely finanční pomoc v rámci programu z evropského mechanismu finanční stabilizace 
(EFSM), nebo 2) země, které nejsou součástí eurozóny a obdržely finanční pomoc
z mechanismu platební bilance (BoP).

Způsob, jímž lze dodatečnou finanční pomoc poskytnout prostřednictvím politiky soudržnosti, 
je „navýšení“ míry spolufinancování, což umožní zvýšit platby způsobilým zemím. Evropská 
komise navrhuje zvýšení použitelné míry spolufinancování pro prioritní osu programů
o 10 procentních bodů. 

Dosud by se toto nařízení vztahovalo na Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko
a Irsko a celkový objem finančních prostředků, který by jim byl v rámci politiky soudržnosti 
na období 2007–2013 přidělen, by se ve skutečnosti nezměnil. Je třeba poznamenat, že Řecko 
obdrželo finanční pomoc mimo rámec EFSM a Maďarsko již od mechanismu platební bilance 
ustoupilo.
Navrhovaná opatření by platila jen dočasně a byla by ukončena, jakmile členský stát od 
mechanismu finanční pomoci odstoupí, a navrhuje se, aby bylo toto nařízení uplatňováno 
zpětně.

Po obdržení návrhu jmenoval Výbor pro regionální rozvoj zpravodajkou svou předsedkyni
a pověřil ji rychlým ukončením jednání, pokud možno „dohodou v prvním čtení“, protože se 
domnívá, že k zajištění plné účinnosti navrhovaného „navýšení“ je třeba navrhovaná opatření 
schválit rychle, aby byla členským státům poskytnuta okamžitá likvidita. 

Naléhavost návrhu a omezený časový prostor pro zprávu výboru vyžadují úzkou spolupráci 
mezi zpravodajkou a polským předsednictvím, které vede k jednání v Radě. Společným cílem 
je vést jednání tak, aby byla ukončena na podzim 2011 s cílem získat postoj Parlamentu 
(hlasováním v plénu) začátkem prosince 2011.

Z harmonogramu schůzí výboru vyplývá, že návrh zprávy je třeba předložit začátkem října 
2011. V této fázi bohužel ještě není k dispozici výsledek rozprav v Radě.

Zpravodajka podporuje záměr Komise poskytnout dodatečnou pomoc členským státům, které 
finanční krize obzvlášť zasáhla. Zpravodajka považuje rovněž za nezbytné zpětné uplatnění 
návrhu, aby bylo zajištěno rovné zacházení s členskými státy, které splňují nebo splňovaly 
jedno z uvedených kritérií způsobilosti.
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Zpravodajka souhlasí s celkovým smyslem návrhu Komise, považuje však za nutné provést 
několik změn, aby se zlepšila proveditelnost návrhu. Krátká lhůta k předložení zprávy ve 
výboru a potřeba dalších informací k formulování přesného znění pozměňovacích návrhů 
vedly k rozhodnutí, že návrh zprávy bude předložen bez konkrétních pozměňovacích návrhů, 
které budou předloženy až v pozdější fázi, tj. v průběhu období určeného ke změnám znění, 
což umožní se nad jejich obsahem více zamyslet.

Zpravodajka se domnívá, že postup schvalování této dodatečné finanční pomoci členským 
státům musí být jasný a o použití zvýšených průběžných plateb musí být podávány řádné 
zprávy. Postup podávání žádostí o tuto pomoc ani předkládání zpráv by však neměly vést ke 
zvýšení administrativní zátěže a měly by mimo jiné umožňovat rychlou úpravu politiky podle 
potřeb zemí nejvíce zasažených krizí. Podávání zpráv by se například mohlo uskutečňovat
v rámci stávajících strategických zpráv.

Kromě výše uvedených pozměňovacích návrhů budou možná k návrhu EK předloženy další 
pozměňovací návrhy zaměřené na objasnění dočasné povahy návrhu (tj. že jím nejsou dotčena 
jednání o příštím balíčku legislativních návrhů) a jeho dopadu na rozpočet.


