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6.2.2019 A8-0043/454

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Členské štáty by mali stanoviť, ako 
sa budú pri príprave programových 
dokumentov zohľadňovať príslušné 
odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté 
v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ 
a príslušné odporúčania Rady prijaté 
v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. 
Počas programového obdobia 2021 – 2027 
(ďalej len „programové obdobie“) by 
členské štáty mali pravidelne informovať 
monitorovací výbor a Komisiu o pokroku 
pri implementácii programov na podporu 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny. 
V rámci preskúmania v polovici obdobia 
by členské štáty mali okrem iného zvážiť 
potrebu úprav programov v záujme 
zohľadnenia príslušných odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny prijatých alebo 
upravených od začiatku programového 
obdobia.

vypúšťa sa

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/455

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Členský štát by mal vykonať 
preskúmanie v polovici obdobia každého 
programu podporovaného z EFRR, ESF+ 
a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním 
by sa malo zabezpečiť plnohodnotné 
prispôsobenie programov na základe 
výkonnosti programov a zároveň sa 
poskytne príležitosť na zohľadnenie 
nových výziev a príslušných odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny vydaných v roku 
2024. Súčasne by mala Komisia v roku 
2024 spolu s technickou úpravou pre rok 
2025 preskúmať celkové alokácie všetkých 
členských štátov v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 
a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou 
stanovenou v príslušnom základnom akte. 
Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 
preskúmania v polovici obdobia by mali 
mať za následok zmeny programu, na 
základe ktorých sa upravia finančné 
alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.

(19) Členský štát by mal vykonať 
preskúmanie v polovici obdobia každého 
programu podporovaného z EFRR, ESF+ 
a Kohézneho fondu. Týmto preskúmaním 
by sa malo zabezpečiť plnohodnotné 
prispôsobenie programov na základe zmien 
zaznamenaných v sociálno-ekonomickej 
situácii krajín. Súčasne by mala Komisia 
v roku 2024 spolu s technickou úpravou 
pre rok 2025 preskúmať celkové alokácie 
všetkých členských štátov v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu 
politiky súdržnosti na roky 2025, 2026 
a 2027, a to v súlade s alokačnou metódou 
stanovenou v príslušnom základnom akte. 
Uvedené preskúmanie spolu s výsledkami 
preskúmania v polovici obdobia by mali 
mať za následok zmeny programu, na 
základe ktorých sa upravia finančné 
alokácie na roky 2025, 2026 a 2027.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/456

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny“ sú odporúčania Rady 
prijaté v súlade s článkom 121 ods. 2 a 
článkom 148 ods. 4 ZFEÚ týkajúce sa 
štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné 
riešiť prostredníctvom viacročných 
investícií patriacich do rozsahu 
pôsobnosti fondov, ako je stanovené 
v špecifických nariadeniach pre jednotlivé 
fondy, ako aj v príslušných 
odporúčaniach prijatých v súlade 
s článkom [XX] nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) [číslo nového 
nariadenia o riadení energetickej únie];

vypúšťa sa

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/457

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej 
transformácie hospodárstva;

a) podpora skutočnej konvergencie 
a znižovanie rozdielov medzi úrovňami 
sociálno-ekonomického rozvoja v rámci 
jednotlivých členských štátov a medzi 
nimi;

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/458

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty a Komisia 
zabezpečujú koordináciu, 
komplementaritu a koherentnosť medzi 
fondmi a inými nástrojmi Únie, ako je 
program na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej pomoci. Optimalizujú 
mechanizmy na koordináciu medzi tými, 
ktorí sú zodpovední za zabránenie 
duplicite počas plánovania a 
implementácie.

vypúšťa sa

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/459

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súlade so zásadou 
viacúrovňového riadenia členské štáty 
zapoja týchto partnerov do prípravy 
partnerských dohôd aj počas prípravy 
a implementácie programov, a to aj ich 
zastúpením v monitorovacích výboroch 
v súlade s článkom 34.

2. V súlade so zásadou 
viacúrovňového riadenia členské štáty 
zapoja týchto partnerov do prípravy 
partnerských dohôd aj počas prípravy 
a implementácie programov, a to aj ich 
zastúpením v monitorovacích výboroch 
v súlade s článkom 34. Ak sú predmetné 
programy cezhraničnými programami, 
dotknuté členské štáty zapoja svojich 
partnerov zo všetkých zúčastnených 
členských štátov.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/460

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) výzvy identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
a ďalších relevantných odporúčaniach 
Únie určených danému členskému štátu;

vypúšťa sa

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/461

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 35 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) to, ako program prispieva 
k riešeniu výziev uvedených v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

vypúšťa sa

Or. pt


