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6.2.2019 A8-0043/433

Pozměňovací návrh 433
Iskra Mihaylova
za skupinu ALDE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské sáty mohou požádat o převod až 
5 % programových finančních přídělů z 
kteréhokoli z fondů do kteréhokoli jiného 
fondu v rámci sdíleného řízení nebo 
kteréhokoli nástroje v rámci přímého nebo 
nepřímého řízení. 

1. Členské sáty mohou za účelem zajištění 
flexibility, a pokud to schválí 
monitorovací výbor programu, požádat 
o převod až 10 % programových 
finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu plus, Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu, Azylového a 
migračního fondu, Fondu pro vnitřní 
bezpečnost, nástroje pro finanční podporu 
správy hranic a víz, programu LIFE a 
programu Horizont Evropa.

2. Převedené zdroje se použijí v souladu s 
pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se 
zdroje převedou a v případě převodů do 
nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého 
řízení ve prospěch dotčeného členského 
státu.

2. Převedené zdroje se použijí v souladu s 
pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se 
zdroje převedou a v případě převodů do 
Azylového a migračního fondu,  Fondu 
pro vnitřní bezpečnost, nástroje pro 
finanční podporu správy hranic a víz, 
programu LIFE a programu Horizont 
Evropa ve prospěch dotčeného členského 
státu.

3. V žádostech podle odstavce 1 se uvede 
celková částka převedená každý rok podle 
fondu a případně kategorie regionu, žádosti 
se řádně odůvodní a přiloží se k nim 
revidovaný program nebo revidované 
programy, ze kterých mají být zdroje 

3. V žádostech podle odstavce 1 se uvede 
celková částka převedená každý rok podle 
fondu a případně kategorie regionu, žádosti 
se řádně odůvodní vzhledem k 
doplňkovosti a dopadu, kterých má být 
dosaženo, a přiloží se k nim revidovaný 
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převedeny v souladu s článkem 19, 
přičemž se uvede, do kterého jiného fondu 
nebo nástroje se částky převádějí. 

program nebo revidované programy, ze 
kterých mají být zdroje převedeny v 
souladu s článkem 19, přičemž se uvede, 
do kterého jiného fondu nebo nástroje se 
částky převádějí. 

4. Komise může vznést námitky proti 
žádosti o převod v související změně 
programu, pokud by to ohrozilo dosažení 
cílů programu, ze kterého se mají zdroje 
převést. 

4. Komise může vznést námitky proti 
žádosti o převod v související změně 
programu, pokud by to ohrozilo dosažení 
cílů programu, ze kterého se mají zdroje 
převést. 

5. Mohou být převedeny pouze zdroje 
budoucích kalendářních roků.

5. Mohou být převedeny pouze zdroje 
budoucích kalendářních roků.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Pozměňovací návrh 434
Iskra Mihaylova
 za skupinu ALDE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské sáty mohou požádat o převod až 
5 % programových finančních přídělů z 
kteréhokoli z fondů do kteréhokoli jiného 
fondu v rámci sdíleného řízení nebo 
kteréhokoli nástroje v rámci přímého nebo 
nepřímého řízení. 

1. Členské sáty mohou za účelem zajištění 
flexibility, a pokud to schválí 
monitorovací výbor programu, požádat 
o převod až 7 % programových finančních 
přídělů z kteréhokoli z fondů do 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu plus, Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu, Azylového a 
migračního fondu, Fondu pro vnitřní 
bezpečnost a nástroje pro finanční 
podporu správy hranic a víz.

2. Převedené zdroje se použijí v souladu s 
pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se 
zdroje převedou a v případě převodů do 
nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého 
řízení ve prospěch dotčeného členského 
státu.

2. Převedené zdroje se použijí v souladu s 
pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se 
zdroje převedou.

3. V žádostech podle odstavce 1 se uvede 
celková částka převedená každý rok podle 
fondu a případně kategorie regionu, žádosti 
se řádně odůvodní a přiloží se k nim 
revidovaný program nebo revidované 
programy, ze kterých mají být zdroje 
převedeny v souladu s článkem 19, 
přičemž se uvede, do kterého jiného fondu 
nebo nástroje se částky převádějí. 

3. V žádostech podle odstavce 1 se uvede 
celková částka převedená každý rok podle 
fondu a případně kategorie regionu, žádosti 
se řádně odůvodní vzhledem k 
doplňkovosti a dopadu, kterých má být 
dosaženo, a přiloží se k nim revidovaný 
program nebo revidované programy, ze 
kterých mají být zdroje převedeny v 
souladu s článkem 19, přičemž se uvede, 
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do kterého jiného fondu nebo nástroje se 
částky převádějí. 

4. Komise může vznést námitky proti 
žádosti o převod v související změně 
programu, pokud by to ohrozilo dosažení 
cílů programu, ze kterého se mají zdroje 
převést. 

4. Komise může vznést námitky proti 
žádosti o převod v související změně 
programu, pokud by to ohrozilo dosažení 
cílů programu, ze kterého se mají zdroje 
převést. 

5. Mohou být převedeny pouze zdroje 
budoucích kalendářních roků.

5. Mohou být převedeny pouze zdroje 
budoucích kalendářních roků.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Pozměňovací návrh 435
Iskra Mihaylova
 za skupinu ALDE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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. 104 – odst. 4 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na specifické výzvy uvedené ve prvním 
pododstavci se uplatní platná pravidla pro 
odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
Evropy]. Do 31. prosince 2023 se s 
ohledem na 70 % zdrojů převedených do 
Nástroje pro propojení Evropy provádí 
výběr projektů způsobilých pro 
financování při respektování výše 
prostředků přidělených jednotlivým státům 
z Fondu soudržnosti.

Na specifické výzvy uvedené v prvním 
pododstavci se uplatní platná pravidla pro 
odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) 
.../... [nové nařízení o Nástroji pro 
propojení Evropy]. Do 31. prosince 2022 
se výběr projektů způsobilých pro 
financování provádí při respektování výše 
prostředků přidělených jednotlivým státům 
z Fondu soudržnosti.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Pozměňovací návrh 436
Iskra Mihaylova
 za skupinu ALDE

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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. 104 – odst. 4 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2024 se zdroje převedené do 
Nástroje pro propojení Evropy, které 
nebyly přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, dají k dispozici všem 
ostatním členským státům způsobilým 
pro financování z Fondu soudržnosti 
na financování projektů dopravní 
infrastruktury v souladu s nařízením (EU) 
[nové nařízení o Nástroji pro propojení 
Evropy].

Od 1. ledna 2023 se zdroje převedené do 
Nástroje pro propojení Evropy, které 
nebyly přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, dají k dispozici všem 
ostatním členským státům způsobilým 
pro financování z Fondu soudržnosti 
na financování projektů dopravní 
infrastruktury v souladu s nařízením (EU) 
.../... [nové nařízení o Nástroji pro 
propojení Evropy].

Or. en


