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7.2.2019 A8-0043/430

Pozmeňujúci návrh 430
Constanze Krehl
v mene skupiny S&D
Andrey Novakov
v mene skupiny PPE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) S cieľom ďalej rozvíjať 
koordinovanú a harmonizovanú 
implementáciu fondov Únie, ktoré sa 
vykonávajú na základe zdieľaného 
riadenia, konkrétne Európsky fond 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európsky sociálny fond plus (ďalej len 
„ESF+“), Kohézny fond, opatrenia 
financované v rámci zdieľaného riadenia, 
pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky 
fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a 
migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre 
vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a 
Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len 
„BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové 
pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre 
všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v 
ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti 
príslušných ustanovení. Okrem toho by sa 
mali stanoviť spoločné ustanovenia na 
základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú 
vzťahovať na špecifické pravidlá pre 
jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Kohézny 
fond a ENRF.

(2) S cieľom ďalej rozvíjať 
koordinovanú a harmonizovanú 
implementáciu fondov Únie, ktoré sa 
vykonávajú na základe zdieľaného 
riadenia, konkrétne Európsky fond 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európsky sociálny fond plus (ďalej len 
„ESF+“), Kohézny fond, opatrenia 
financované v rámci zdieľaného riadenia, 
pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky 
fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a 
migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre 
vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a 
Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len 
„BMVI“), by sa mali stanoviť rozpočtové 
pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre 
všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v 
ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti 
príslušných ustanovení. Okrem toho by sa 
mali stanoviť spoločné ustanovenia na 
základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú 
vzťahovať na špecifické pravidlá pre 
jednotlivé politiky pre EFRR, ESF+, 
Kohézny fond, ENRF a do určitej miery 
pre Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka (EPFRV).
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7.2.2019 A8-0043/431

Pozmeňujúci návrh 431
Constanze Krehl
v mene skupiny S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
v mene skupiny PPE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spoločné ustanovenia uplatniteľné 
na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF.

b) spoločné ustanovenia uplatniteľné 
na EFRR, ESF+, Kohézny fond a ENRF, 
ako aj na EPFRV, ako je ustanovené v 
odseku 1a (nový) tohto článku.
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Pozmeňujúci návrh 432
Constanze Krehl
v mene skupiny S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
v mene skupiny PPE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Hlava I – kapitola I – článok 2 – 
odsek 4a, kapitola II – článok 5, hlava III 
– kapitola II – články 22 až 28 a hlava IV 
– kapitola III – oddiel I – články 41 až 43 
sa uplatňujú na opatrenia pomoci 
financované z EPFRV a hlava I – 
kapitola I – článok 2 – odseky 15 až 25, 
ako aj hlava V – kapitola II – oddiel II – 
články 52 až 56 sa uplatňujú na finančné 
nástroje ustanovené v článku 74 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] a podporujú v 
rámci EPFRV.
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