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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu 
většina poslanců Parlamentu s výjimkou případů zmíněných v 
článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného textu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud 
jde o některé projekty vytvářející příjmy
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2008)0558),

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s článkem 161 
Smlouvy o ES (C6-0000/2008),

– s ohledem na čl. 75 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2008),

1. souhlasí s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ustanovení článku 55 nařízení č. 1083/2006 odkazují na „projekt vytvářející příjmy“ a jeho 
uplatňování poukázalo na problémy v souvislosti s efektivním prováděním.
U malých operací spolufinancovaných na základě těchto ustanovení, což se týká drobných 
projektů spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondem 
soudržnosti či operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem (ESF), nebo 
při uskutečňování následných postupů (příjmy lze zohledňovat až po dobu tří let po uzavření 
operačního programu) by vzhledem k daným částkám vznikla nepřiměřená administrativní 
zátěž a významný rizikový faktor při provádění programu. 
Komise byla nucena zamítnout možnost vyřešit problémy, na něž poukázaly členské státy, 
interpretací ustanovení článku 55, neboť se ukázalo, že tento způsob je po právní stránce 
neuskutečnitelný. 

Po konzultaci s členskými státy se proto Komise domnívá, že je nezbytné nařízení 
č. 1083/2006 pozměnit s tím, že změna se dotkne pouze čl. 55 odst. 5, a to ve dvou bodech: 
z působnosti článku 55 budou vyňaty operace spolufinancované z ESF a bude stanoven limit, 
přičemž projekty spolufinancované z ERDF či Fondu soudržnosti, které tento limit nesplní, 
budou rovněž vyňaty z působnosti článku 55, a to jak za účelem vypočítání maximálních 
způsobilých nákladů, tak i z důvodu monitorování. Ostatní ustanovení článku 55 se nemění. 

Poněvadž je nezbytně nutné zaručit, aby dané projekty byly po celou dobu programového 
období prováděny stejně, byla navíc zavedena doložka o zpětné účinnosti, aby revidovaný 
článek mohl vstoupit v platnost dnem 1. srpna 2006. 
Cílem tohoto technického přezkumu je co možná nejvíce zjednodušit řízení projektů 
vytvářejících příjmy tím, že se v duchu proporcionality sníží administrativní zátěž.
Takto pozměněný článek 55 navíc nepopiratelně zjednoduší provádění i monitorování 
významných středně velkých operací v citlivých politických oblastech, jako je životní 
prostředí, sociální začlenění, výzkum, konkurenceschopnost, inovace a energetika, čímž se 
zlepší využívání a účinnost strukturálních fondů.
Absence rozpočtových důsledků by měla vést k rychlému přijetí rozhodnutí, aby se co nejvíce 
zkrátilo období právní nejistoty a rozdílných interpretací ze strany členských států jako 
konečných příjemců, které by mohly způsobit zpoždění při předkládání projektů, a tedy 
i při provádění operačních programů.  
Současná osvědčená praxe založená na efektivní spolupráci mezi institucemi je rovněž 
dobrým příkladem toho, jak stávající nařízení o strukturálních fondech mohou být účinně 
zjednodušena ve prospěch evropských občanů. Toto nové ustanovení bezesporu přispěje 
k lepšímu uskutečňování priorit stanovených pro současná a budoucí programová období.
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