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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, a 
pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0301),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0143/2013),

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro dopravu a rybolov (A7–0000/2013),

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, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh 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, a pravidel pro zrušení 
závazku pro některé členské státy

Návrh 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, a pravidel pro zrušení 
závazku

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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. Dva členské státy budou tímto 
omezením závažným způsobem dotčeny. 
Proto je nutná další ochrana před rizikem 
automatického zrušení závazků, pokud jde 
o prostředky přidělené na období 2007–
2013.

Or. en

Odůvodnění

Takzvané „dvojí omezení“ postihne dva členské státy – Slovensko a Rumunsko.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ve svých závěrech ze dnů 7. a 
8. února 2013 stanovila Evropská rada, že 
všechny programy budou podrobeny 
postupu zrušení závazku vytvořenému na 
základě toho, že částky spojené se 
závazkem, na které se v období N+3 
nevztahuje předběžné financování nebo 
žádost o platbu, se zruší.

Or. en

Odůvodnění

V závěrech Evropské rady ze dnů 7. a 8. února 2013 se v článku 87 uvádí, nejenže je nutné 
pomoci dvěma členským státům postiženým dvojím omezením (Rumunsko a Slovensko) nalézt 
praktické řešení pro snížení rizika automatického zrušení závazků k prostředkům z přídělu pro 
jednotlivé země na období 2007 až 2013, ale je nutné nejprve určit, že dle příštího víceletého 
finančního rámce od roku 2014 budou všechny programy členských států podléhat pravidlu 
pro zrušení závazků N+3.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svých závěrech ze dne 8. února 
2013 vyzvala Evropská rada Komisi, aby 
v případě Rumunska a Slovenska hledala 
praktická řešení za účelem snížení rizika 
automatického zrušení závazků 
k prostředkům z přídělu pro jednotlivé 
země na období 2007 až 2013, včetně 
změny nařízení (ES) č. 1083/2006.

(7) Evropská rada také vyzvala Komisi, 
aby v případě Rumunska a Slovenska 
hledala praktická řešení za účelem snížení 
rizika automatického zrušení závazků 
k prostředkům z přídělu pro jednotlivé 
země na období 2007 až 2013, včetně 
změny nařízení (ES) č. 1083/2006.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Evropská rada také zdůraznila, že 
s cílem omezit zbývající rozpočtové 
závazky je třeba zajistit zvládnutelnou 
úroveň a profil u plateb ve všech okruzích, 
a to zejména uplatňováním pravidel pro 
automatické zrušení závazků ve všech 
okruzích. Proto by ustanovení, která 
uvolňují pravidla pro zrušení závazků pro 
členské státy, jichž se omezení stropem 
stanovená v nařízení (EU) č..../... 
[nařízení o společných ustanoveních] 
týkají, měla být vyvážená s ohledem na 
jejich účinky na zbývající rozpočtové 
závazky.

(8) Evropská rada také zdůraznila, že 
s cílem omezit zbývající rozpočtové 
závazky je třeba zajistit zvládnutelnou 
úroveň a profil u plateb ve všech okruzích, 
a to zejména uplatňováním pravidel pro 
automatické zrušení závazků ve všech 
okruzích. S ohledem na článek 87 závěrů 
Evropské rady ze dnů 7. a 8. února 2013 a 
vzhledem k dosud nevídané krizi by 
ustanovení, která uvolňují pravidla pro 
zrušení závazků pro členské státy, měla být 
vyvážená.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na skutečnost, že pravidlo pro zrušení závazků bylo Evropskou radou prodlouženo 
od roku 2014, zpravodaj navrhuje, aby pravidlo bylo systematizováno a uplatňováno na 
všechny členské státy od roku 2011. To souvisí s první částí návrhu Komise týkající se 
navýšení, jehož cílem je systematizovat toto pravidlo a umožnit každému státu vstupujícímu do 
evropského ozdravného programu neomezenou zvýšenou míru spolufinancování.

Pozměňovací návrh 6

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 

(9) Lhůta pro výpočet automatického 
zrušení ročních rozpočtových závazků pro 
roky 2011, 2012 a 2013 by měla být 
prodloužena o jeden rok. Díky tomu by se 
mělo zlepšit čerpání finančních prostředků 
přidělených na operační programy v 
členských státech. Toto flexibilní 
ustanovení je nezbytné pro případ, že bude 
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přidělených na operační programy v 
členských státech, jejichž budoucí příděly 
z politiky soudržnosti jsou omezeny 
stropem na 110 % jejich úrovně 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.

provádění programů u určitých členských 
států pomalejší, než se očekávalo.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pravidlo pro zrušení závazků bylo Evropskou radou prodlouženo od roku 
2014, zpravodaj navrhuje, aby pravidlo bylo systematizováno a uplatňováno na všechny 
členské státy od roku 2011. To souvisí s první částí návrhu Komise týkající se navýšení, jehož 
cílem je systematizovat toto pravidlo a umožnit každému státu vstupujícímu do evropského 
ozdravného programu neomezenou zvýšenou míru spolufinancování do skončení 
programového období.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 62 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a). V čl. 62 odst. 1 se písmeno e) mění 
takto:
„e) předloží Komisi do 31. března 2018
prohlášení o uzavření, ve kterém 
vyhodnotí platnost žádosti o platbu 
konečného zůstatku a legalitu a řádnost 
souvisejících transakcí zahrnutých do 
závěrečného výkazu výdajů, který je 
podložen závěrečnou kontrolní 
zprávou.“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem zpravodaje prodloužit lhůtu pro automatické zrušení závazků o jeden 
rok bude prohlášení o uzavření zasláno Komisi do 31. března 2018.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b). V čl. 67 se odst. 1 mění takto:
„1. Počínaje rokem 2008 zašle řídící 
orgán Komisi do 30. června každého 
roku výroční zprávu a do 31. března 
2018 závěrečnou zprávu o provádění 
operačního programu.“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem zpravodaje prodloužit lhůtu pro automatické zrušení závazků o jeden 
rok bude zpráva o provádění zaslána Komisi do 31. března 2018.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí a písm. a (nové)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 77 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V článku 77 se odstavec 6 zrušuje. 1) Článek 77 se mění takto:
a) odstavec 6 se zrušuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1– písm. b (nové)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 77 – odst. 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový odstavec 11a, který zní:
„11a. Odchylně od odst. 10 a s cílem 
zajistit správné uzavření programu se 
příspěvek Unie ve formě plateb konečného 
zůstatku neodchýlí na prioritní úrovni o 
více než 10 % maximálního objemu 
pomoci z fondů, jak je stanoveno ve 
finančním plánu v posledním rozhodnutí 
schváleném Komisí. Maximální míra 
pomoci na programové úrovni nebude 
ovlivněna odchylkou na prioritní úrovni.“

Or. en

Odůvodnění

Abychom se vyvarovali rozsáhlých programových úprav na konci programovacího období a 
umožnili efektivní čerpání prostředků, navrhuje se 10% flexibilita mezi prioritami (podobně 
jak tomu bylo v případě období 2000–2006).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 89 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 89 odst. 1 se písmeno a) mění 
takto:
„a) členský stát zašle do 31. března 2018
žádost o platbu obsahující tyto 
dokumenty:“

Or. en

Odůvodnění

V souladu s návrhem zpravodaje prodloužit lhůtu pro automatické zrušení závazků o jeden 
rok bude zpráva o provádění zaslána Komisi do 31. března 2018.
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Pozměňovací návrh 12

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

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 trvá lhůta 
stanovená v odstavci 1 do 31. prosince 
třetího roku následujícího po roce, kdy byl 
přijat roční rozpočtový závazek v období 
2011–2013 zahrnutý v jejich operačních 
programech.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pravidlo pro zrušení závazků bylo Evropskou radou prodlouženo od roku 
2014, zpravodaj navrhuje, aby pravidlo bylo systematizováno a uplatňováno na všechny 
členské státy od roku 2011. To souvisí s první částí návrhu Komise týkající se navýšení, jehož 
cílem je systematizovat toto pravidlo a umožnit každému státu vstupujícímu do evropského 
ozdravného programu neomezovat zvýšenou míru spolufinancování do skončení 
programového období. Delší lhůty zlepší čerpání prostředků v členských státech (jak stanoví 
Komise v bodě odůvodnění 9) a umožní vybírat kvalitní projekty. Také poskytnou řešení, které 
pomůže členským státům efektivněji překonat dopady krize. Tento pozměňovací návrh 
neovlivní pro dané období celkovou výši finančních prostředků přidělených členským státům 
z fondů a dopad na rozpočet u návrhu na prodloužení lhůty pro automatické zrušení závazků 
o jeden rok je takový, že celková částka prostředků na závazky se nemění.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Čl. 93 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se
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„Ustanoveními prvního pododstavce není 
dotčeno provádění lhůty stanovené v čl. 93 
odst. 2 písm. b) pro rozpočtový závazek na 
rok 2012 pro členský stát uvedený v 
dotčeném odstavci.“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod
V reakci na finanční krizi představila Evropská komise návrh na změnu nařízení 
č. 1083/2006. Jejím cílem je:

 prodloužit lhůtu, během níž se zvýší spolufinancování pro členské státy, jejichž 
finanční stabilita je ohrožena závažnými obtížemi. Členské státy, které vstoupí do 
ozdravného programu a obdrží finanční pomoc, by směly v budoucnu získat zvýšené 
platby na dobu, během níž se na tyto země vztahují mechanismy podpory, a to aniž by 
se změnila celková výše finančních prostředků přidělených těmto státům v rámci 
politiky soudržnosti na období 2007–2013,

 uplatňovat politickou dohodu Evropské rady ze dnů 7. a 8. února 2013, tj. naplnit 
odstavec 87 závěrů Rady. Návrh Komise usiluje o vznik mechanismu, který by dvěma 
členským státům – Rumunsku a Slovensku – udělil výjimku z pravidla pro zrušení 
závazků N+3 pro roky 2011 a 2012.

Podle Komise se pro dané období nezmění celková výše finančních prostředků z fondů 
přidělených těmto zemím a dotčeným programům a nejsou nutné žádné úpravy maximálních 
částek ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Rozhodování o tomto návrhu nařízení podléhá řádnému legislativnímu postupu1 a konečná 
dohoda bude záviset na jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí. 
Souvisí se schválením víceletého finančního rámce a společných ustanovení.

Návrh zpravodaje
Zpravodaj vítá návrh Komise a v zásadě souhlasí s tím, že je třeba státům pomáhat, a to 
především v dobách krize a těžkých rozpočtových omezení. 

1) Návrh na zvýšení míry spolufinancování pro určité členské státy
Návrh na navýšení zvyšuje míru spolufinancování o 10 procentních bodů Měl by se použít na 
prioritní osu programů, na nově certifikované výdaje předložené během daného období, a 
soustředit se na ty členské státy, které jsou nejvíce postiženy krizí a nacházejí se v ozdravném 
programu. Návrh byl zaveden ve změně nařízení (ES) č. 1083/2006 z roku 2011 a měl být 
přípustný pouze pro žádosti o proplacení výdajů podané do konce roku 2013. Jelikož však 
určité členské státy stále čelí závažným obtížím souvisejícím s jejich finanční stabilitou, 
Komise navrhla, aby lhůta pro podání žádosti na zvýšenou míru spolufinancování nebyla 
omezena termínem 31. prosince 2013. Zpravodaj tento návrh vítá, protože předjímá budoucí 
situaci, jak byla sjednána v nařízení o společných ustanoveních.

2) Návrh na snížení rizika automatického zrušení závazků k prostředkům z přídělu pro 
Rumunsko a Slovensko
Návrh na snížení rizika automatického zrušení závazků k prostředkům z přídělu pro 
Rumunsko a Slovensko na období 2007–2013 je pochopitelný, neboť tyto dva státy budou 
čelit následkům omezení u přídělů na období 2014–2020 stropem ve výši 110 % přídělu na 
období let 2007–2013, které v únoru zavedla Evropská rada.

                                               
1 Čl. … SFEU.
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Evropský parlament a výbor REGI však vždy usilovaly o dohodu na základě zásad a 
systémových řešení. Evropská rada již o takovém systémovém řešení rozhodla, a to ve formě 
zavedení pravidla pro zrušení závazků N+3 pro víceletý finanční rámec na období 2014–
2020. Toto rozhodnutí mimo jiné znamená, že obecně byla uznána potřeba prodloužit 
pravidlo pro zrušení závazků a členské státy získaly více času na přípravu řádných a 
kvalitních projektů. 

Jelikož došlo k posunu v celkové metodice politiky soudržnosti po roce 2013, která se 
orientuje na výsledky a vychází ze systému založeného na výkonu, zpravodaj navrhuje, aby 
bylo pravidlo pro zrušení závazků pro zbývající programové období sjednoceno s tím 
budoucím. Takováto flexibilita by mohla uspíšit provádění programů v obtížných obdobích a 
zlepšit čerpání finančních prostředků přidělených na operační programy na konci období. To 
by umožnilo všem členským státům předkládat žádosti o proplacení výdajů do konce roku 
2014 v případě závazků pro rok 2011, do konce roku 2015 v případě závazků pro rok 2012 a 
do konce roku 2016 v případě závazků pro rok 2013. Snížilo by se tím riziko automatického 
zrušení závazků pro roky 2011, 2012 a 2013 a vytvořil se bezproblémový přechodný 
mechanismus před příštím programovacím obdobím. 

Další návrh urychlit platby členským státům má umožnit větší flexibilitu programu. S cílem 
vyvarovat se četných programových úprav na konci programovacího období a umožnit 
efektivní čerpání prostředků navrhuje zpravodaj zavedení 10% flexibility mezi prioritami / na 
prioritní ose (podobně jak tomu v případě období 2000–2006). Zpravodaj toto opatření 
podporuje, protože by umožnilo flexibilnější přístup ke změnám operačních programů, než 
jak tomu je u současných pokynů k uzavření. 

Závěrečné odůvodnění
Tento návrh by sjednotil podmínky pro současné i budoucí programové období a umožnil 
zemím vynakládat své peníze efektivněji. V členských státech je potřeba provádět projekty a 
využívat zdroje na jejich růst a konkurenceschopnost. 
Dlouhotrvající finanční a hospodářská krize způsobila hospodářské ztráty a měla řadu 
negativních důsledků. Členské státy musely provádět přísnou rozpočtovou politiku a opatření 
v oblasti fiskální konsolidace, vedoucí k omezení investičních aktivit do veřejného a 
soukromého sektoru. Podmínky pro investice a rozvojovou politiku byly zjevně obtížnější, 
než se očekávalo před krizí. Vzhledem k nebývalým dopadům krize je potřeba usnadnit 
správu finančních prostředků Unie, urychlit tak investice do členských států a regionů a 
zlepšit dostupnost financování pro hospodářství.

Další přidanou hodnotou návrhu je přínos bezproblémového přechodu mezi současným a 
budoucím programovým obdobím. Vedl by ke snížení nadbytku nesplacených žádostí o 
platby a zabránil by ukvapenému jednání nebo rozhodování pod tlakem. 
Současný systém zrušení závazků, zejména s ohledem na stav vyjednávání o příštím 
víceletém finančním rámci, je nestálý. Navrhované změny by přispěly k plynulosti, kontinuitě 
a předvídatelnosti investic a rozvojových politik.


