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Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst
a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

SOUVISLOSTI NÁVRHU

•

Odůvodnění a cíle návrhu

Cílem návrhu je upravit výši prostředků, které jsou k dispozici v rámci cíle Investice pro růst
a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce, stanovenou v čl. 91 odst. 1 a čl.
92 odst. 1 a 5 nařízení (EU) č. 1303/20131, a roční rozpis prostředků na závazky zohledněný v
příloze VI podle rozhodnutí, která byla přijata od přijetí uvedeného nařízení. Zaprvé, upravit
výši podle výsledku technické úpravy v souladu s čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení; zadruhé,
zohlednit různé převody, o kterých bylo rozhodnuto na základě článků 25, 93 a 94 daného
nařízení a které mají vliv na celkové roční částky; zatřetí, zahrnout navýšení Iniciativy na
podporu zaměstnanosti mladých lidí do roku 2020 o celkovou částku 1,2 miliardy EUR v
běžných cenách pro zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, který
je zapotřebí doplnit částkou ve výši nejméně 1,2 miliardy EUR z cílených investic ESF; a
začtvrté zohlednit převod některých prostředků na závazky z roku 2014 do následujících let z
důvodů přijetí nových programů po 1. lednu 2015. Výsledky technické úpravy a převody na
základě článků 25, 93 a 94 uvedeného nařízení se zabývalo již prováděcí rozhodnutí Komise
(EU) 2016/19412.
Návrh rovněž zohledňuje skutečnost, že od 1. ledna 2017 se měl Kypr stát nově způsobilým
pro podporu z Fondu soudržnosti a již neměl získávat podporu z Fondu soudržnosti přechodně
a na zvláštním základě. Tímto se již zabývalo prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/19163.
Technická úprava má svůj původ v článku 7 nařízení Rady (EU) č. 1311/20134 a jejím účelem
je zohlednit zvláště obtížné situace členských států postižených krizí a přezkoumat v roce
2016 celkové příděly v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost.
Článek 25 zavádí mechanismus řízení technické pomoci pro členské státy s dočasnými
rozpočtovými problémy, tj. převod části dané technické pomoci na technickou pomoc z
podnětu Komise.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2135 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé
členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 338,
13.12.2016, s. 34).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1941 ze dne 3. listopadu 2016 o změně prováděcího
rozhodnutí 2014/190/EU, kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních
zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle
Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských
států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se
seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a
strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc
nejchudším osobám pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6909) (Úř. věst. L 299,
5.11.2016, s. 61).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1916 ze dne 27. října 2016, kterým se mění prováděcí
rozhodnutí 2014/99/EU, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro
financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6820) (Úř.
věst. L 296, 1.11.2016, s. 15).
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční
rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
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Za určitých okolností lze na základě článku 93 převést zdroje mezi kategoriemi regionů a na
základě článku 94 převést zdroje mezi cíli.
•

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tento návrh je výsledkem ustanovení čl. 92 odst. 3 o přezkumu přídělů v rámci politiky
soudržnosti na roky 2017–2020, rozhodnutí o převodu zdrojů mezi kategoriemi a cíli podle
článků 93 a 94, rozhodnutí prodloužit Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na
období 2017 až 2020 a rozhodnutí převést některé prostředky na závazky z roku 2014 do
následujících let.
•

Soulad s ostatními politikami Unie

Návrh je v souladu s ostatními návrhy a iniciativami přijatými Evropskou komisí v reakci na
finanční krizi.
2.

PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

•

Právní základ

Ustanovení čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví, že v roce 2016 Komise ve své
technické úpravě na rok 2017 v souladu s články 4 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013
přezkoumá celkové příděly v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost pro každý členský
stát na období 2017–2020 a uplatní metodu přidělování stanovenou v bodech 1 až 16 přílohy
VII na základě nejnovějších dostupných statistik.
V uvedeném přezkumu celkových přídělů jsou zohledněny i výsledky řady převodů:
Článek 25 zavádí mechanismus řízení technické pomoci pro členské státy s dočasnými
rozpočtovými problémy, tj. převod části dané technické pomoci na technickou pomoc z
podnětu Komise.
Na základě článku 93 lze za určitých okolností převést zdroje mezi kategoriemi regionů a na
základě článku 94 zdroje mezi cíli.
Přezkum celkových přídělů rovněž zohledňuje prodloužení Iniciativy na podporu
zaměstnanosti mladých lidí na období 2017 až 2020.
Revidovaný roční rozpis v příloze VI zohledňuje změnu nařízení Rady (EU, Euratom)
1311/2013, jež převádí některé prostředky na závazky z roku 2014 do následujících let.
•

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Návrh je v souladu se zásadou subsidiarity do té míry, že se jedná o technický výsledek
používání ustanovení obsažených v čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, uplatňování
článků 93 a 94 a rozhodnutí prodloužit Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na
období 2017 až 2020.
•

Proporcionalita

Návrh se omezuje na nezbytné technické úpravy.
•

Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: změna současného nařízení.
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Komise prozkoumala možnosti, které skýtá právní rámec, a považuje za nutné navrhnout
změnu nařízení (EU) č. 1303/2013.
3.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI
STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

•

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nebylo provedeno hodnocení ex post ani kontrola účelnosti platných právních předpisů.
•

Konzultace se zúčastněnými stranami

Nebyly vedeny konzultace s externími zúčastněnými stranami.
•

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.
•

Posouzení dopadů

Nevztahuje se na tento návrh.
•

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Nejedná se o iniciativu v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).
•

Základní práva

Návrh nemá žádné dopady z hlediska ochrany základních práv.
4.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh má dopad na prostředky na závazky vyplývající z čistého kladného dopadu technické
úpravy na základě čl. 92 odst. 3 ve výši 4 miliardy EUR (v cenách pro rok 2011) a na základě
rozhodnutí prodloužit Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na období 2017 až
2020 o celkovou částku 1,2 miliardy EUR v běžných cenách pro zvláštní příděl na Iniciativu
na podporu zaměstnanosti mladých lidí, který je třeba doplnit částkou ve výši nejméně 1,2
miliardy EUR z cílených investic ESF. Na uvedené dodatečné zdroje se rovněž naváže
potřeba dodatečných prostředků na platby v období 2018 až 2020.
Stropy prostředků na závazky a prostředků na platby pro okruh 1B se tudíž, jak se stanoví ve
sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu [COM(2016) 311 final] o technických
úpravách finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje HND a úpravy přídělů finančních
prostředků na politiku soudržnosti, zvyšují. Vzhledem k tomu, že většina plateb souvisejících
s tímto navýšením závazků by měla být provedena až po roce 2020, je i navýšení stropů pro
platby nadále omezené.

5.

OSTATNÍ PRVKY

•

Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh.
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•

Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.
•

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Podle článku 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 měla Komise v roce 2016
přezkoumat celkové příděly všech členských států v rámci cíle politiky soudržnosti „Investice
pro růst a zaměstnanost“ pro období 2017 až 2020, a to s použitím metody přidělování
stanovené v příslušném základním aktu (příloha VII nařízení (EU) č. 1303/2013) na základě v
té době dostupných nejaktuálnějších statistik a pro zastropované členské státy na základě
srovnání mezi kumulovaným HDP daného členského státu za roky 2014 a 2015 a jeho
kumulovaným HDP odhadovaným v roce 2012. Jestliže kumulativní rozdíl přesáhl +/- 5 %,
provedla úpravu těchto celkových přídělů. Kromě toho byla zároveň přezkoumána způsobilost
pro Fond soudržnosti a v případě, že se určitý členský stát stal nově způsobilým pro Fond
soudržnosti, tyto částky se přičetly k prostředkům přiděleným danému členskému státu pro
období 2017 až 2020.
Přezkum se týkal těchto prvků:
a) v případě všech členských států přezkum přídělů na období 2017–2020, který vychází z
dostupných nejaktuálnějších statistik a používá stejnou metodu stanovení výše přídělů,
která byla použita u původních přídělů, popsanou v bodech 1 až 16 přílohy VII nařízení
(EU) č. 1303/2013;
b) v případě zastropovaných členských států (Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko,
Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko) srovnání zjištěné výše HDP pro roky
2014 a 2015 s odhadovanou výší HDP za tyto dva roky v roce 2012;
c) přezkum způsobilosti pro Fond soudržnosti na základě údajů HND na obyvatele za období
2012–2014 ve srovnání s průměrem EU-27.
Výsledkem byl kumulativní rozdíl mezi celkovými a revidovaným příděly přesahující +/– 5 %
v Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, na
Kypru, v Nizozemsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném
království. Úpravy jednotlivých zdrojů byly zveřejněny ve sdělení Komise Radě a
Evropskému parlamentu [COM(2016) 311 final] o technických úpravách finančního rámce
pro rok 2017 podle vývoje HND a úpravy přídělů finančních prostředků na politiku
soudržnosti.
Na základě přezkumu způsobilosti pro Fond soudržnosti dochází v jednom případě ke změně,
a to u Kypru, který se stal pro podporu z Fondu soudržnosti v letech 2011–2020 plně
způsobilým, z čehož vyplývá dodatečná částka ve výši 19,4 milionu EUR.
Komise přijala souladu s čl. 94 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 návrh Dánska, aby byla
část jeho prostředků určených na cíl Evropská územní spolupráce převedena na cíl Investice
pro růst a zaměstnanost.
V neposlední řadě Rada dne 20. června 2017 rozhodla o rozšíření Iniciativy na podporu
zaměstnanosti mladých lidí do roku 2020 o částku 1,2 miliard EUR v běžných cenách pro
zvláštní příděl na Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, který se člení takto: 500
milionů EUR v roce 2017 a následně 233,3 milionu ročně na období 2018–2020.
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2017/0247 (COD)
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst
a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru5,
po konzultaci s Výborem regionů6,
v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20137 stanoví společná a
obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/20138 a čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 1303/2013 přezkoumala Komise v roce 2016 celkové příděly všech
členských států v rámci cíle politiky soudržnosti Investice pro růst a zaměstnanost pro
období 2017–2020.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 a čl. 92 odst. 3 nařízení
(EU) č. 1303/2013 předložila Komise výsledky přezkumu Radě a Evropskému
parlamentu9. Ve sdělení se uvádí, že podle nejnovějších statistik existuje kumulativní
rozdíl mezi celkovými a revidovanými příděly přesahující +/– 5 % v Belgii, České
republice, Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, na Kypru,
v Nizozemsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném
království. Kromě toho se v něm uvádí, že Kypr se na základě údajů o svém hrubém

5

Úř. věst. […], […], s. […].
Úř. věst. […], […], s. […].
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006.
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční
rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technické úpravy finančního rámce pro rok 2017
podle vývoje HND a úpravy přídělů finančních prostředků na politiku soudržnosti (COM(2016) 311 ze
dne 30. června 2016).
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národním důchodu (HND) na obyvatele za roky 2012–2014 stane od 1. ledna 2017
plně způsobilým pro podporu z Fondu soudržnosti.
(4)

V souladu s čl. 7 odst. 4 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 a čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 1303/2013 se příděly těchto členských států mají odpovídajícím
způsobem upravit, přičemž podmínkou je, že celkový čistý dopad takových úprav
nepřesáhne 4 miliardy EUR.

(5)

Vzhledem k tomu, že revize měla dopad na roční rozpis celkových zdrojů přidělených
členským státům v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní
spolupráce, jakož i na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, byla
provedena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/194110.

(6)

Celkový čistý dopad takových úprav má prostředky na hospodářskou, sociální a
územní soudržnost navýšit o 4 miliardy EUR. Toto navýšení by mělo být zohledněno
v čl. 91 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, které by proto mělo být odpovídajícím
způsobem upraveno.

(7)

Zdroje pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a jejich rozdělení mezi méně rozvinuté
regiony, přechodové regiony, rozvinutější regiony, členské státy podporované Fondem
soudržnosti a nejvzdálenější regiony podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013
by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

(8)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 má rozpětí pod stropy,
které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky, představovat celkové
rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec
stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle
politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí.
Nařízením Rady (EU, Euratom) č. 2017/112311 bylo omezení pro rozpětí pod stropy,
které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014 až 2017,
zrušeno, a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí tak mohla být
prodloužena do roku 2020 a zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti
mladých lidí mohl být pro období 2017–2020 navýšen o částku 1,2 miliardy EUR v
běžných cenách. Zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
stanovený v čl. 91 odst. 1 a v čl. 92 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto měl
být odpovídajícím způsobem upraven.

(9)

Komise přijala v souladu s čl. 94 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 návrh Dánska,
aby byla část jeho prostředků určených na cíl Evropská územní spolupráce převedena
na cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Tento převod by měl být zohledněn ve změně
celkových prostředků určených na cíl Evropská územní spolupráce v čl. 92 odst. 9
uvedeného nařízení.

10

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1941 ze dne 3. listopadu 2016 o změně prováděcího
rozhodnutí 2014/190/EU, kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních
zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle
Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských
států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se
seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a
strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc
nejchudším osobám pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6909) (Úř. věst. L 299,
5.11.2016, s. 61).
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU,
Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst.
L 163, 24.6.2017, s. 1).

11
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(10)

Postupem podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 byla nařízením
Rady (EU, Euratom) 2015/62312 převedena do následujících let částka ve výši
11 216 187 326 v běžných cenách vyčleněná na strukturální fondy a Fond soudržnosti.
Prostředky v objemu 9 446 050 652 EUR v běžných cenách vyčleněné na Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond, které
nebylo možné přidělit v roce 2014 na závazky ani převést do roku 2015, byly
převedeny do následujících let. Uvedený převod by měl být zohledněn v příloze VI
nařízení (EU) č. 1303/2013, která stanoví roční rozpis celkových prostředků na
závazky na období let 2014 až 2020.

(11)

Vzhledem k tomu, že prodloužení programů podporujících Iniciativu na podporu
zaměstnanosti mladých lidí je naléhavou záležitostí, mělo by toto nařízení vstoupit v
platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:
1.

V článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici
na rozpočtové závazky pro období let 2014–2020, činí 329 978 401 458 EUR v
cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž
325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF
a Fond soudržnosti a 4 039 707 225 EUR představují zvláštní příděl na Iniciativu na
podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí
do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní
soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“

2.

Článek 92 se mění takto:
(a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost činí 96,09 % z
celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 317 103 114 309 EUR) a přidělí se
takto:
a) 48,64 % (tzn. celkem 160 498 028 177 EUR) pro méně rozvinuté regiony;
b) 10,19 % (tzn. celkem 33 621 675 154 EUR) pro přechodové regiony;
c) 15,43 % (tzn. celkem 50 914 723 304 EUR) pro rozvinutější regiony;
d) 20,01 % (tzn. celkem 66 029 882 135 EUR) pro členské státy podporované
Fondem soudržnosti;
e) 0,42 % (tzn. celkem 1 378 882 914 EUR) jako dodatečné finanční
prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o
fungování EU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2
protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.“;

12
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Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom)
č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 103,
22.4.2015, s. 1).
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(b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí
4 039 707 225 EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu
zaměstnanosti mladých lidí a alespoň 4 039 707 225 EUR z cílených investic
ESF.“;

(c)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:
„9. Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce činí 2,69 % z
celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z
fondů na období let 2014–2020 (tzn. celkem 8 865 148 841 EUR).“

3.

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne

Za Evropský parlament
předseda/předsedkyně

CS

Za Radu
předseda/předsedkyně
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LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ
1.

RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.

Název návrhu/podnětu
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro
růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce

1.2.

Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB13
4 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
04 02 60 – Evropský sociální fond – Méně rozvinuté regiony – Cíl Investice pro růst
a zaměstnanost
04 02 61 – Evropský sociální fond – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost
04 02 62 – Evropský sociální fond – Rozvinutější regiony – Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost
04 02 64 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
13 Regionální a městská politika
13 03 60 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Méně rozvinuté regiony –
Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
13 03 61 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Přechodové regiony – Cíl
Investice pro růst a zaměstnanost
13 03 62 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Více rozvinuté regiony –
Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
13 03 63 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Dodatečný příděl pro
nejvzdálenější a řídce osídlené regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

13

CS

ABM: řízení podle činností (activity-based management); ABB: sestavování rozpočtu podle činností
(activity-based budgeting).

11

CS

13 03 64 01 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní
spolupráce
13 04 60 – Fond soudržnosti – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
1.3.

Povaha návrhu/podnětu
 Návrh/podnět se týká nové akce
 Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné

akci14
 Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce
 Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4.

Cíle

1.4.1.

Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem
Nevztahuje se na tento návrh.

1.4.2.

Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB
Specifický cíl č.
Nevztahuje se na tento návrh.
Příslušné aktivity ABM/ABB
Nevztahuje se na tento návrh.

1.4.3.

Očekávané výsledky a dopady
Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Nevztahuje se na tento návrh.
1.4.4.

Ukazatele výsledků a dopadů
Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Nevztahuje se na tento návrh.
1.5.

Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.

Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu
Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.2.

Přidaná hodnota ze zapojení EU
Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.3.

Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti
Nevztahuje se na tento návrh.

1.5.4.

Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji
Nevztahuje se na tento návrh.

14

CS

Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
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1.6.

Doba trvání akce a finanční dopad
 Časově omezený návrh/podnět
–  Návrh/podnět s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023
–  Finanční dopad od 2017 do 2020
 Časově neomezený návrh/podnět
– Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,
– poté plné fungování.

1.7.

Předpokládaný způsob řízení15
 Přímé řízení Komisí
–  prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;
–  prostřednictvím výkonných agentur;
 Sdílené řízení s členskými státy
 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny
–  třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;
–  mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);
–  EIB a Evropský investiční fond;
–  subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;
–  veřejnoprávní subjekty;
–  soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu,
v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;
–  soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství
soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;
–  osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a
bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném
základním právním aktu.
–

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky
Nevztahuje se na tento návrh.
2.

SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.

Pravidla pro sledování a podávání zpráv
Upřesněte četnost a podmínky.

Nevztahuje se na tento návrh.

15

CS

Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
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2.2.

Systém řízení a kontroly

2.2.1.

Zjištěná rizika
Nevztahuje se na tento návrh.

2.2.2.

Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly
Nevztahuje se na tento návrh.

3.2.2.

Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb
Nevztahuje se na tento návrh.

2.3.

Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí
Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Nevztahuje se na tento návrh.
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3.

ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.

Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky
 Stávající rozpočtové položky
V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.
Druh
výdaje

Rozpočtová položka
Okruh
víceletého
finančního
rámce

číslo
[název……………………………………]

Příspěvek

RP/NRP16

zemí
ESVO17

kandidátsk
ých zemí18

třetích
zemí

ve smyslu čl. 21
odst. 2 písm. b)
finančního
nařízení

RP

NE

NE

NE

NE

04 02 60 – Evropský sociální fond –
Méně rozvinuté regiony – Cíl
Investice pro růst a zaměstnanost
04 02 61 – Evropský sociální fond –
Přechodové regiony – Cíl Investice
pro růst a zaměstnanost
04 02 62 – Evropský sociální fond –
Rozvinutější regiony – Cíl Investice
pro růst a zaměstnanost
1
Inteligen
tní růst 04 02 64 – Iniciativa na podporu
podporu zaměstnanosti mladých lidí
jící
začleněn
13 03 60 – Evropský fond pro
í
regionální rozvoj (EFRR) – Méně
rozvinuté regiony – Cíl Investice pro
růst a zaměstnanost
13 03 61 – Evropský fond pro
regionální
rozvoj
(EFRR)
–
Přechodové regiony – Cíl Investice
pro růst a zaměstnanost
13 03 62 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) – Více
rozvinuté regiony – Cíl Investice pro
16
17
18

CS

RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
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růst a zaměstnanost
13 03 63 – Evropský fond pro
regionální
rozvoj
(EFRR)
–
Dodatečný příděl pro nejvzdálenější a
řídce osídlené regiony – Cíl Investice
pro růst a zaměstnanost
13 03 64 01 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) – Evropská
územní spolupráce
13 04 60 – Fond soudržnosti – Cíl
Investice pro růst a zaměstnanost
 Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje
V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.
Druh

Rozpočtová položka
Okruh
víceletého
finančního
rámce

číslo

RP/NRP

[název…………………………………….]

[XX.YY.YY.YY]

CS

Příspěvek

výdaje

16

zemí
ESVO

kandidátsk
ých zemí

třetích
zemí

ve smyslu čl. 21
odst. 2 písm. b)
finančního
nařízení

ANO/
NE

ANO/N
E

ANO/
NE

ANO/NE

CS

3.2.

Odhadovaný dopad na výdaje

Jak v případě prostředků na závazky, tak prostředků na platby bude navrhovaná úprava znamenat změny hlavy nazvané Hospodářská, sociální a
územní soudržnost víceletého finančního rámce (MFF) 2014–2020.
Zaprvé, pokud jde o prostředky na závazky, budou prostředky na hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost, které jsou k dispozici na
rozpočtové závazky na období 2017–2020 navýšeny o 5 841 600 033 EUR v běžných cenách. 14 200 000 000 EUR z celkové částky představuje
zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.
Zadruhé, pokud jde o prostředky na platby, byly dodatečné potřeby vypočítány na základě těchto předpokladů:

3.2.1.



Vzhledem k tomu, že přijetí pozměněných operačních programů bude dokončeno až ve druhé polovině roku 2017, jsou roční
potřeby předběžného financování zahrnuty do období 2018–2020.



Odhaduje se, že průběžné platby související s dodatečnými prostředky podle technické úpravy podle článku 7 budou sledovat
stejný trend, jaký byl pozorován na počátku tohoto programového období.



Odhaduje se, že průběžné platby související s rozšířením zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
budou mít rychlejší průběh, neboť veškeré administrativní překážky jsou nyní odstraněny a praktické provádění probíhá rychleji
než u jiných ESI fondů.

Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje
v milionech EUR v běžných cenách (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Číslo
1

Okruh víceletého finančního
rámce

GŘ: EMPL, REGIO

Inteligentní růst podporující začlenění

2014 2015 2016 2017

201819

2019

2020

CELKEM

 Operační prostředky
1b:
19

CS

Hospodářská,

Závazky

(1)

V souladu s článkem 136 nařízení (EU) č. 1303/2013 bude předběžné financování zúčtováno v rámci výdajů Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí do 31.
12. 2018.

17
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sociální a
soudržnost

územní

Evropský fond pro
regionální
rozvoj,
Evropský sociální fond
a Fond soudržnosti

04 02 60 – Evropský sociální
fond – Méně rozvinuté
regiony – Cíl Investice pro
růst a zaměstnanost

237 320 881

242 067 299

246 908 645

251 846 817

978 143 642

251 466 089

256 495 412

261 625 320

266 857 826

1 036 444 647

87 329 881

89 076 479

90 858 008

92 675 169

359 939 537

04 02 64 – Iniciativa na
podporu
zaměstnanosti
mladých lidí

500 000 000

233 333 333

233 333 333

233 333 333

1 200 000 000

13 03 60 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Méně rozvinuté regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a
zaměstnanost

237 320 880

242 067 299

246 908 645

251 846 645

978 143 642

13 03 61 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Přechodové regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a

251 466 089

256 495 411

261 625 320

266 857 826

1 036 444 646

04 02 61 – Evropský sociální
fond – Přechodové regiony –
Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost
04 02 62 – Evropský sociální
fond – Rozvinutější regiony –
Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost

CS
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zaměstnanost

87 329 881

89 076 479

90 858 009

92 675 168

359 939 537

-26 071 285

-26 592 711

-27 124 565

-27 667 056

-107 455 617

13 03 62 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Více rozvinuté regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a
zaměstnanost
13 04 60 – Fond soudržnosti
– Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost

CS
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Platby

04 02 60 – Evropský sociální
fond – Méně rozvinuté
regiony – Cíl Investice pro
růst a zaměstnanost

25 285 013

04 02 61 – Evropský sociální
fond – Přechodové regiony –
Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost
04 02 62 – Evropský sociální
fond – Rozvinutější regiony –
Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost

(2)

04 02 64 – Iniciativa na
podporu
zaměstnanosti
mladých lidí

85 000 000

13 03 60 – Evropský fond
pro regionální rozvoj (EFRR)
– Méně rozvinuté regiony –
Cíl Investice pro růst a
zaměstnanost

CS
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50 887 923

108 495 693

184 668 629

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 494

67 954 785

220 000 000

231 000 000

349 000 000

885 000 000

25 285 013

50 887 923

108 495 693

184 668 629

CS

13 03 61 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Přechodové regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a
zaměstnanost
13 03 62 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Více rozvinuté regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a
zaměstnanost

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 493

67 954 785

-2 777 728

-5 590 378

-11 918 977

-20 287 083

13 03 63 – Evropský fond pro
regionální rozvoj (EFRR) –
Dodatečný
příděl
pro
nejvzdálenější
a
řídce
osídlené regiony – Cíl
Investice
pro
růst
a
zaměstnanost
13 03 64 01 – Evropský fond
pro regionální rozvoj (EFRR)
–
Evropská
územní
spolupráce
13 04 60 – Fond soudržnosti
– Cíl Investice pro růst a

CS
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zaměstnanost
Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní
programy20
Nevztahuje se na tento
návrh.

(3
)
=
1
+
1
a
+
3

Závazky

CELKEM
prostředky
pro GŘ EMPL,

=
2
+
2
a

REGIO
Platby

1 626 162 41
6

1 382 019 00
1

1 404 992 71
5

1 428 425 90
1

85 000 000

339 985 361

472 479 242

863 846 276

5 841 600 033

1 761 310 878

+
3

 Operační prostředky CELKEM

Závazky

(4)

0

Platby

(5)

0

(6)

Závazky
Platby

 Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní
programy CELKEM

CELKEM prostředky
na OKRUH 1
víceletého finančního rámce

20
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

=4+ 6

0

0

0

0

0

0

0

0

=5+ 6

0

0

Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
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Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů:
 Operační prostředky CELKEM

Závazky

(4)

Platby

(5)

 Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní
programy CELKEM

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 4
víceletého finančního rámce
(referenční částka)

(6)

Závazky

=4+ 6

Platby

=5+ 6

Okruh víceletého finančního
rámce

5

0

0

„Správní výdaje“
v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok

Rok

Rok

Rok

N

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání
finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

GŘ: <…….>
 Lidské zdroje
 Ostatní správní výdaje
GŘ <….> CELKEM

CS

Prostředky

23

CS

CELKEM prostředky
na OKRUH 5
víceletého finančního rámce

(Závazky
celkem
platby celkem)

=

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 5
víceletého finančního rámce

21
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Rok

Rok

Rok

Rok

N21

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání
finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

Závazky
Platby

Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
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3.2.2.

Odhadovaný dopad na operační prostředky
–  Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.
–  Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:
Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a
výstupy

Rok

Rok

Rok

N

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního
dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

Nákla
dy

Nákla
dy

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Průmě
rné
náklad
y

Počet

Druh22

Počet

VÝSTUPY
Počet



Rok

Nákla
dy

Celko
vý
počet

Náklady
celkem

SPECIFICKÝ CÍL Č. 123…
– Výstup
– Výstup
– Výstup
Mezisoučet za specifický cíl č. 1
SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 …
– Výstup
Mezisoučet za specifický cíl č. 2
NÁKLADY CELKEM

22
23
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Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.
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3.2.3.

Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.3.1. Shrnutí
–  Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.
–  Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno
dále:
v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok

Rok

Rok

Rok

N24

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního
dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

OKRUH 5
víceletého finančního
rámce
Lidské zdroje

Ostatní správní výdaje
Mezisoučet za OKRUH 5
víceletého finančního
rámce

Mimo OKRUH 525
víceletého finančního
rámce

Lidské zdroje
Ostatní výdaje
správní povahy
Mezisoučet
mimo OKRUH 5
víceletého finančního
rámce

CELKEM

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů a na ostatní výdaje správní povahy budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou
již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který
lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

24
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Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět.
Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU
(bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
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3.2.3.2. Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů
–  Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.
–  Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:
Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Rok

Rok

N

N+1

Rok N+2

Ro
k
N+
3

Vložit
počet
let
podle
trvání
finančn
ího
dopadu
(viz
bod
1.6)

 Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)
XX 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)
XX 01 01 02 (při delegacích)
XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu)
10 01 05 01 (v přímém výzkumu)
 Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)26
XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce)
XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při
delegacích)
– v ústředí

XX 01 04 yy 27

– při delegacích
XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v nepřímém výzkumu)
10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v přímém výzkumu)
Jiné rozpočtové položky (upřesněte)
CELKEM

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.
Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo
byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ
poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:
Úředníci a dočasní zaměstnanci
Externí zaměstnanci

26
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SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP =
zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.
Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).
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3.2.4.

Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem
–  Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.
–  Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního
rámce.
Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

–  Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého
finančního rámce.
Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.2.5.

Příspěvky třetích stran
– Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.
– Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:
prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok

Rok

Rok

Rok

N

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání
finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

Upřesněte
spolufinancující subjekt
Spolufinancované
prostředky CELKEM

Odhadovaný dopad na příjmy

3.3.

–  Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.
–  Návrh/podnět má tento finanční dopad:


dopad na vlastní zdroje



dopad na různé příjmy
v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová
položka:

rozpočtová

Prostředky
dostupné
v běžném
rozpočtovém
roce

Dopad návrhu/podnětu28

Rok

Rok

Rok

Rok

N

N+1

N+2

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního
dopadu (viz bod 1.6)

Článek ………….

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.
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Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po
odečtení 25 % nákladů na výběr.
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