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7.2.2019 A8-0043/437

Pozměňovací návrh 437
Steeve Briois
za skupinu ENF

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 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Při provádění fondů by měly být 
dodržovány horizontální zásady podle 
článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 
jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, 
včetně zásad subsidiarity a proporcionality 
podle článku 5 Smlouvy o EU, s 
přihlédnutím k Listině základních práv 
Evropské unie. Členské státy by rovněž 
měly respektovat Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost v souladu s článkem 9 této 
úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým 
se harmonizují požadavky na dostupnost v 
případě výrobků a služeb. Členské státy a 
Komise by měly usilovat o odstranění 
nerovností, o prosazování rovnosti žen a 
mužů a o systematické zohledňování 
genderových aspektů a měly by bojovat 
proti diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Fondy by neměly podporovat 
činnosti, které přispívají k jakékoli formě 
segregace. Cíle fondů by měly být 
sledovány v rámci udržitelného rozvoje a 
prosazování cíle Unie zachovat a chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 
1 SFEU, při zohlednění zásady 

(5) Při provádění fondů by měly být 
dodržovány horizontální zásady podle 
článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále 
jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, 
včetně zásad subsidiarity a proporcionality 
podle článku 5 Smlouvy o EU, s 
přihlédnutím k Listině základních práv 
Evropské unie. Členské státy by rovněž 
měly respektovat Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a zajistit 
dostupnost v souladu s článkem 9 této 
úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým 
se harmonizují požadavky na dostupnost v 
případě výrobků a služeb. Členské státy a 
Komise by měly usilovat o odstranění 
nerovností, o prosazování rovnosti žen a 
mužů a o systematické zohledňování 
genderových aspektů a měly by bojovat 
proti diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Fondy by neměly podporovat 
činnosti, které přispívají k jakékoli formě 
segregace. Vyloučení přijímání 
a integrace nelegálních migrantů 
z evropského financování však 
nepředstavuje diskriminaci. Cíle fondů by 
měly být sledovány v rámci udržitelného 
rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a 
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„znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany 
integrity vnitřního trhu musí být operace 
ve prospěch podniků v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 
stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

chránit životní prostředí a zlepšovat jeho 
kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 
191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany 
integrity vnitřního trhu musí být operace 
ve prospěch podniků v souladu s pravidly 
Unie v oblasti státní podpory, jak jsou 
stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Pozměňovací návrh 438
Steeve Briois
 za skupinu ENF

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 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají rovněž 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech, 
jelikož právní stát je zásadním 
předpokladem pro řádné finanční řízení a 
účinné financování ze strany EU.

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména podrobnosti týkající se 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání zakázek, 
cen a nepřímého provádění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Pozměňovací návrh 439
Steeve Briois
 za skupinu ENF

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 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých 
států a sledování jejich provádění 
evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. Členské státy 
vypracovávají na podporu těchto priorit 
reforem své vlastní vnitrostátní víceleté 
investiční strategie. Tyto strategie by měly 
být předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní projekty pro investice, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a prostředky Unie. Měly by 
rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, která bude poskytnuta zejména z 
fondů, evropské funkce investiční 
stabilizace a fondu InvestEU.

(12) Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní projekty 
pro investice, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky a 
prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit k 
využívání finančních prostředků Unie 
soudržným způsobem a k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z fondů, 
evropské funkce investiční stabilizace a 
fondu InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Pozměňovací návrh 440
Steeve Briois
 za skupinu ENF

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 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V rámci evropského semestru jsou 
vydávána pro jednotlivé členské státy 
doporučení, jejichž cílem je řešit 
makroekonomickou nerovnováhu 
v Evropské unii.  Začlenění těchto 
doporučení do vnitrostátní politiky by za 
žádných okolností nemělo být nezbytným 
předpokladem pro získání finančních 
prostředků z evropských fondů, které jsou 
rovněž plně financovány z příspěvků 
členských států.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Pozměňovací návrh 441
Steeve Briois
 za skupinu ENF

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 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Politika soudržnosti si klade za cíl 
snížit rozdíly v rámci regionů a mezi nimi 
uvnitř Unie prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
Postihování potenciálních příjemců jen 
z toho důvodu, že vnitrostátní orgány 
nesplňují očekávání Komise, je zcela v 
rozporu s cíli politiky soudržnosti. V této 
souvislosti je proto nezbytné zamítnout 
jakoukoli formu makroekonomické 
podmíněnosti, která Komisi umožní 
pozastavit prostředky na závazky a 
na platby členským státům, které nejsou 
ochotny provádět strukturální reformy 
doporučené v rámci evropského semestru.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Pozměňovací návrh 442
Steeve Briois
 za skupinu ENF

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 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly určit, jak 
jsou při přípravě programových 
dokumentů zohledňována příslušná 
doporučení pro jednotlivé země přijatá 
podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná 
doporučení Rady přijatá podle čl. 148 
odst. 4 SFEU. Během programového 
období 2021–2027 (dále jen „programové 
období“) by členské státy měly pravidelně 
informovat monitorovací výbor a Komisi o 
pokroku při provádění programů na 
podporu doporučení pro jednotlivé země. 
Během přezkumu v polovině období by 
členské státy měly mimo jiné zvážit 
potřebu změn programu tak, aby 
zohledňoval příslušná doporučení pro 
jednotlivé země přijatá nebo změněná po 
zahájení programového období.

vypouští se

Or. en


