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7.2.2019 A8-0043/430

Pozměňovací návrh 430
Constanze Krehl
za skupinu S&D
Andrey Novakov
za skupinu PPE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro další rozvoj koordinovaného a 
harmonizovaného provádění fondů Unie se 
sdíleným řízením, konkrétně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
Fondu soudržnosti, opatření financovaných 
pod sdíleným řízením v Evropském 
námořním a rybářském fondu (ENRF), 
Azylového a migračního fondu (AMIF), 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
Fondu pro integrovanou správu hranic 
(BMVI), by měla být pro všechny tyto 
fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční 
pravidla na základě článku 322 SFEU, 
která jasně stanoví oblast působnosti 
příslušných ustanovení. Kromě toho by 
měla být na základě článku 177 SFEU 
stanovena společná ustanovení, která by se 
týkala pravidel specifických pro jednotlivé 
politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a 
ENRF.

(2) Pro další rozvoj koordinovaného a 
harmonizovaného provádění fondů Unie se 
sdíleným řízením, konkrétně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
Fondu soudržnosti, opatření financovaných 
pod sdíleným řízením v Evropském 
námořním a rybářském fondu (ENRF), 
Azylového a migračního fondu (AMIF), 
Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
Fondu pro integrovanou správu hranic 
(BMVI), by měla být pro všechny tyto 
fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční 
pravidla na základě článku 322 SFEU, 
která jasně stanoví oblast působnosti 
příslušných ustanovení. Kromě toho by 
měla být na základě článku 177 SFEU 
stanovena společná ustanovení, která by se 
týkala pravidel specifických pro jednotlivé 
politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti, 
ENRF a ve specifickém rozsahu 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV).
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7.2.2019 A8-0043/431

Pozměňovací návrh 431
Constanze Krehl
za skupinu S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
za skupinu PPE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společná ustanovení pro EFRR, 
ESF+, Fond soudržnosti a ENRF.

b) společná ustanovení pro EFRR, 
ESF+, Fond soudržnosti a ENRF a pro 
EZFRV, jak je předepsáno v odstavci 1a 
(novém) tohoto článku.
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7.2.2019 A8-0043/432

Pozměňovací návrh 432
Constanze Krehl
za skupinu S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
za skupinu PPE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hlava I, kapitola I – čl. 2 odst. 4 
písm. a), kapitola II – článek 5, hlava III, 
kapitola II – články 22 až 28 a hlava IV – 
kapitola III – oddíl I – články 41 až 43 se 
uplatní na podpůrná opatření 
financovaná z EZFRV a hlava I – 
kapitola 1 – čl. 2 odst. 15 až 25, a také 
hlava V – kapitola II – oddíl II – články 
52 až 56 se uplatní na finanční nástroje 
stanovené v článku 74 nařízení (EU) .../... 
[nařízení o strategických plánech SZP] a 
podporované z EZFRV.

Or. en


