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5.2.2019 A8-0043/454

Pozměňovací návrh 454
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
za skupinu GUE/NGL

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
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. pt
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5.2.2019 A8-0043/455

Pozměňovací návrh 455
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
za skupinu GUE/NGL

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
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členský stát by měl provést 
přezkum v polovině období pro každý 
program podporovaný z EFRR, ESF+ a 
Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by 
měl zajistit plnohodnotnou úpravu 
programů na základě jejich výkonnosti a 
současně vytvořit příležitost k zohlednění 
nových úkolů a příslušných doporučení 
pro jednotlivé země vydaných v roce 2024. 
Souběžně by Komise v roce 2024 měla, 
společně s technickou úpravou na rok 
2025, přezkoumat celkové příděly všech 
členských států v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na 
roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu 
přidělování stanovenou v příslušném 
základním právním aktu. Uvedený 
přezkum by měl společně s výsledky 
přezkumu v polovině období vést ke 
změnám programů spočívajícím v úpravě 
finančních přídělů pro roky 2025, 2026 
a 2027.

(19) Členský stát by měl provést 
přezkum v polovině období pro každý 
program podporovaný z EFRR, ESF+ a 
Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by 
měl zajistit plnohodnotnou úpravu 
programů na základě změn 
zaznamenaných v socioekonomické 
situaci v jednotlivých zemích. Souběžně 
by Komise v roce 2024 měla, společně s 
technickou úpravou na rok 2025, 
přezkoumat celkové příděly všech 
členských států v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na 
roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu 
přidělování stanovenou v příslušném 
základním právním aktu. Uvedený 
přezkum by měl společně s výsledky 
přezkumu v polovině období vést ke 
změnám programů spočívajícím v úpravě 
finančních přídělů pro roky 2025, 2026 
a 2027.

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/456

Pozměňovací návrh 456
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 2 – odst. 1 – bod1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „příslušnými doporučeními pro 
jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá 
v souladu s čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 
SFEU týkající se strukturálních 
problémů, které je vhodné řešit 
prostřednictvím víceletých investic, která 
podle nařízení pro jednotlivé fondy 
spadají do oblasti působnosti fondů, a 
příslušná doporučení přijatá v souladu 
s článkem [XX] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [číslo nového 
nařízení o správě energetické unie];

vypouští se

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/457

Pozměňovací návrh 457
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) inteligentnější Evropa díky 
podpoře inovativní a inteligentní 
ekonomické transformace;

a) podpora skutečné konvergence a 
zmírňování nerovností v úrovni 
socioekonomického rozvoje v rámci 
členských států i mezi nimi;

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/458

Pozměňovací návrh 458
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise zajistí 
koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi 
fondy a jinými nástroji Unie, jako je 
program na podporu reforem, včetně 
nástroje pro provádění reforem a nástroje 
pro technickou podporu. Optimalizují 
mechanismy koordinace mezi 
odpovědnými subjekty za účelem 
zabránění zdvojování úsilí během 
plánování a provádění.

vypouští se

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/459

Pozměňovací návrh 459
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu se zásadou víceúrovňové 
správy zapojí členský stát uvedené partnery 
do přípravy dohod o partnerství a po celou 
dobu přípravy a provádění programů, 
včetně účasti v monitorovacích výborech v 
souladu s článkem 34.

2. V souladu se zásadou víceúrovňové 
správy zapojí členský stát uvedené partnery 
do přípravy dohod o partnerství a po celou 
dobu přípravy a provádění programů, 
včetně účasti v monitorovacích výborech v 
souladu s článkem 34. U přeshraničních 
programů zapojí dotčené členské státy 
partnery ze všech zúčastněných členských 
států.

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/460

Pozměňovací návrh 460
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) úkolům uvedeným v příslušných 
doporučeních pro jednotlivé země a 
ostatních příslušných doporučeních Unie 
adresovaných členskému státu;

vypouští se

Or. pt
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5.2.2019 A8-0043/461

Pozměňovací návrh 461
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL

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. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispění programu k řešení úkolů 
uvedených v příslušných doporučeních 
pro jednotlivé země;

vypouští se

Or. pt


