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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0614),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C‑0396/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. 
januára 20191,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0181/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 134 – odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„— 2021 až 2023: 1 %“. „— 2021 až 2023: 2 %“.

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila 7. septembra 2018 nový návrh na zmenu súčasného nariadenia 
o spoločných ustanoveniach (NSU) na roky 2014 – 2020. Táto zmena sa týka výšky 
predbežných platieb na roky 2021 – 2023 v rámci programov na roky 2014 – 2020. 
Financovanie v rámci NSU na roky 2021 – 2027 nie je dotknuté.

Ročné predbežné financovanie vyplatené členským štátom v súčasných sadzbách vedie 
k ročným príkazom na vymáhanie vo veľkých sumách (napríklad 6,6 mld. EUR v roku 2017). 
To znamená, že každý rok sa od členských štátov požadujú platobné úvery, aby sa im mohlo 
vyplatiť ročné predbežné financovanie z rozpočtu Únie, ktorého podstatná časť sa potom musí 
spätne získať o rok neskôr.

Keďže ročné predbežné financovanie sa poskytuje na účtovný rok rozložený na dva ročné 
rozpočtové roky, prevyšujúca suma vyplatená v roku N v rámci ročného predbežného 
financovania sa zúčtuje v roku N+1, čo vedie k zbytočným platobným tokom.

Komisia preto navrhuje znížiť ročné predbežné financovanie na roky 2021 – 2023, ktoré 
zodpovedajú posledným trom rokom súčasného obdobia vykonávania a prekrývajú sa s ďalším 
obdobím vykonávania so začiatkom v roku 2021. Tento prístup vyplýva z návrhu na roky 2021 
– 2027, v ktorom sa predpokladá, že by sa malo vyplatiť iba počiatočné predbežné financovanie 
v šiestich ročných tranžiach.

Návrh Komisie na zníženie ročného predbežného financovania na roky 2021 – 2023 z 3 % 
sumy podpory z fondov na 1 % je príliš ďalekosiahly a spravodajca Výboru pre regionálny 
rozvoj sa domnieva, že je vhodnejšie stanoviť ročnú mieru predbežného financovania vo výške 
2 % na potreby peňažných tokov pri vykonávaní programov. Táto miera predbežného 
financovania zohľadňuje očakávaný rastúci počet žiadostí o priebežné platby, pridanie 
výkonnostnej rezervy do základu na výpočet predbežného financovania a nové predbežné 
financovanie, ktoré je k dispozícii v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

V súvislosti s uvedeným sa upraví článok 134 ods. 2, aby sa stanovilo ročné predbežné 
financovanie na roky 2021 – 2023 na úrovni 2 %. Ročné predbežné financovanie na rok 2020 
sa má zachovať na úrovni 3 %. Financovanie na roky 2021 – 2023 v rámci NSU na roky 2021 
– 2027 bude určené novým nariadením a táto zmena naň nebude mať vplyv.

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie môže byť prijatý len s 2 % úrovňou platieb.
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