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23.10.2019 A9-0020/ 001-014

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-014 
predložené Výbor pre regionálny rozvoj

Správa
Younous Omarjee A9-0020/2019
Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v 
dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody

Návrh nariadenia (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) S cieľom zmierniť ekonomické 
dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie bez dohody a prejaviť solidaritu s 
najviac zasiahnutými členskými štátmi za 
takýchto výnimočných okolností by sa 
nariadenie (ES) č. 2012/2002 malo zmeniť, 
aby sa podporili súvisiace verejné 
výdavky.

(4) S cieľom zmierniť ekonomické a 
sociálne dôsledky vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody a prejaviť 
solidaritu s najviac zasiahnutými 
členskými štátmi za takýchto výnimočných 
okolností by sa nariadenie (ES) č. 
2012/2002 malo zmeniť, aby sa podporili 
súvisiace verejné výdavky.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Keďže ide o výnimočné použitie 
fondu, jeho pomoc na zmiernenie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá členským štátom 
vznikla ako priamy dôsledok vystúpenia 

(5) Keďže ide o výnimočné použitie 
fondu, jeho pomoc na zmiernenie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá členským štátom 
vznikla alebo vznikne v rámci prípravy na 
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Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, 
by mala byť cielená a časovo obmedzená, 
aby sa zachoval pôvodný zmysel fondu a 
jeho schopnosť reagovať na prírodné 
katastrofy.

vystúpenie alebo ako dôsledok vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, 
by mala byť cielená a časovo obmedzená, 
aby sa zachoval pôvodný zmysel fondu a 
jeho schopnosť reagovať na prírodné 
katastrofy.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zachovať disponibilitu 
fondu pre prírodné katastrofy, čo je jeho 
pôvodným účelom, by sa mal stanoviť 
rozpočtový strop na podporu súvisiacu s 
vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie 
bez dohody.

(8) Keďže na zachovanie disponibility 
Fondu solidarity Európskej únie pre 
prírodné katastrofy sa musí poskytnúť 
primeraný rozpočet, je potrebné, aby 
členské štáty a regióny mali k dispozícii 
ďalšie dodatočné prostriedky, ktoré im 
pomôžu obmedziť vplyv možného 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie 
bez dohody, napríklad prostredníctvom 
EGF alebo iných finančných nástrojov ad 
hoc.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na pomoc z fondu v záujme 
zmiernenia vážnej finančnej záťaže 
členských štátov v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody 
by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá 
vykonávania, monitorovania, podávania 
správ, kontroly a auditu ako na všetky iné 
intervencie fondu. Okrem toho vzhľadom 
na veľký rozsah verejných výdavkov, ktoré 
sú potenciálne oprávnené na podporu, je 
dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali 
ostatné ustanovenia práva EÚ, najmä 
pravidlá štátnej pomoci.

(9) Na pomoc z fondu v záujme 
zmiernenia vážnej finančnej záťaže, ktorá 
členským štátom vznikla alebo môže 
vzniknúť v rámci prípravy na vystúpenie 
alebo v dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody, by sa mali 
vzťahovať rovnaké pravidlá vykonávania, 
monitorovania, podávania správ, kontroly a 
auditu ako na všetky iné intervencie fondu. 
Okrem toho vzhľadom na veľký rozsah 
verejných výdavkov, ktoré sú potenciálne 
oprávnené na podporu, je dôležité 
zabezpečiť, aby sa dodržiavali ostatné 
ustanovenia práva EÚ, najmä pravidlá 
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štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 3a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Disponibilné rozpočtové prostriedky 
na tento cieľ sú obmedzené na polovicu 
maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii na 
intervenciu fondu na roky 2019 a 2020.

(2) Disponibilné rozpočtové prostriedky 
na tento cieľ sú obmedzené na 30 % 
maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii na 
intervenciu fondu na roky 2019 a 2020.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 3a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Táto pomoc pokrýva časť 
dodatočných verejných výdavkov, ktoré 
boli priamo spôsobené vystúpením bez 
dohody a ktoré vznikli výlučne medzi 
dátumom vystúpenia bez dohody a 31. 
decembrom 2020 („vážna finančná 
záťaž“).

(3) Táto pomoc pokrýva časť 
dodatočných verejných výdavkov, ktoré 
vznikli výlučne medzi 1. januárom 2019 a 
31. decembrom 2020 v rámci prípravy na 
vystúpenie bez dohody alebo v dôsledku 
vystúpenia bez dohody (ďalej len 
„finančná záťaž“).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 3a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Členský štát je oprávnený požiadať o 
pomoc podľa tohto článku, ak sa jeho 
finančná záťaž odhaduje buď na viac ako 
1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, 

(4) Členský štát je oprávnený požiadať o 
pomoc podľa tohto článku, ak sa jeho 
finančná záťaž odhaduje buď na viac ako 
750 000 000 EUR v cenách roku 2011, 
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alebo na viac ako 0,3 % jeho HND. alebo na viac ako 0,15 % jeho HND.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 3b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pomoc poskytovaná podľa článku 3a 
sa vzťahuje len na finančnú záťaž, ktorá 
vznikla členskému štátu na rozdiel od 
situácie, ak by bola uzatvorená dohoda 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. 
Takáto pomoc sa môže použiť napríklad na 
poskytnutie podpory podnikom, ktoré 
ovplyvnilo vystúpenie bez dohody, vrátane 
podpory na opatrenia štátnej pomoci v 
prípade týchto podnikov a súvisiacich 
intervencií, opatrení na zachovanie 
existujúceho zamestnania a zabezpečenia 
fungovania hraničných, colných, 
sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol 
vrátane dodatočného personálu a 
infraštruktúry.

(1) Pomoc poskytovaná podľa článku 3a 
sa vzťahuje len na finančnú záťaž, ktorá 
vznikla členskému štátu na rozdiel od 
situácie, ak by bola uzatvorená dohoda 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. 
Takáto pomoc sa môže použiť napríklad na 
poskytnutie podpory podnikom a 
pracovníkom, ktorých ovplyvnilo 
vystúpenie bez dohody, vrátane podpory na 
opatrenia štátnej pomoci v prípade týchto 
podnikov a súvisiacich intervencií, opatrení 
na zachovanie existujúceho zamestnania a 
zabezpečenia fungovania hraničných, 
colných, sanitárnych a rastlinolekárskych 
kontrol vrátane dodatočného personálu a 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 3b – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Výdavky oprávnené na financovanie 
v rámci Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii sa podľa 
tohto nariadenia nefinancujú.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 4a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Príslušné vnútroštátne orgány 
členského štátu môžu Komisii predložiť 
jednu žiadosť o finančný príspevok z fondu 
v súlade s článkom 3a najneskôr do 30. 
apríla 2020. Žiadosť obsahuje minimálne 
všetky relevantné informácie o finančnej 
záťaži uvedeného členského štátu. Sú v nej 
opísané verejné opatrenia prijaté v reakcii 
na vystúpenie bez dohody, pričom sa 
uvedú ich čisté náklady do 31. decembra 
2020 a dôvody, prečo sa im nedalo 
zabrániť prostredníctvom opatrení na 
zaistenie pripravenosti. Správa by mala 
obsahovať aj odôvodnenie týkajúce sa 
priameho účinku vystúpenia bez dohody.

(1) Príslušné vnútroštátne orgány 
členského štátu môžu Komisii predložiť 
jednu žiadosť o finančný príspevok z fondu 
v súlade s článkom 3a najneskôr do 30. 
júna 2020. Žiadosť obsahuje minimálne 
všetky relevantné informácie o finančnej 
záťaži uvedeného členského štátu. Sú v nej 
opísané verejné opatrenia prijaté v rámci 
prípravy alebo v reakcii na vystúpenie bez 
dohody, pričom sa uvedú ich čisté náklady 
do 31. decembra 2020. Správa by mala 
obsahovať aj odôvodnenie týkajúce sa 
priameho účinku vystúpenia bez dohody.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 4a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia vypracuje usmernenia o 
efektívnom prístupe k fondu a jeho 
využívaní. Usmernenia budú zahŕňať 
podrobné informácie o príprave žiadosti a 
informácie, ktoré sa majú poskytnúť 
Komisii, vrátane dôkazov týkajúcich sa 
vzniknutej finančnej záťaže, ktoré sa majú 
predložiť. Usmernenia sa zverejnia na 
webových stránkach príslušného 
generálneho riaditeľstva Komisie a 
Komisia zabezpečí ich sprostredkovanie 
členským štátom.

(2) Komisia vypracuje do 31. decembra 
2019 usmernenia o efektívnom prístupe k 
fondu a jeho využívaní. Usmernenia budú 
zahŕňať podrobné informácie o príprave 
žiadosti a informácie, ktoré sa majú 
poskytnúť Komisii, vrátane dôkazov 
týkajúcich sa vzniknutej finančnej záťaže, 
ktoré sa majú predložiť. Usmernenia sa 
zverejnia na webových stránkach 
príslušného generálneho riaditeľstva 
Komisie a Komisia zabezpečí ich 
sprostredkovanie členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 4a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia po 30. apríli 2020 v prípade 
všetkých prijatých žiadostí posúdi na 
základe informácií uvedených v odsekoch 
1 a 2, či sú v jednotlivých prípadoch 
splnené podmienky na uvoľnenie 
prostriedkov z fondu, a určí výšku 
akéhokoľvek možného finančného 
príspevku z fondu v rámci disponibilných 
finančných zdrojov.

(3) Komisia po 30. júni 2020 v prípade 
všetkých prijatých žiadostí posúdi na 
základe informácií uvedených v odsekoch 
1 a 2, či sú v jednotlivých prípadoch 
splnené podmienky na uvoľnenie 
prostriedkov z fondu, a určí výšku 
akéhokoľvek možného finančného 
príspevku z fondu v rámci disponibilných 
finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 4a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pomoc z fondu sa poskytuje 
členským štátom, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti, pričom sa zohľadňujú 
prahové hodnoty uvedené v článku 3a ods. 
4, a to v sadzbe až do 5 % z celkovej 
finančnej záťaže a v rámci disponibilných 
rozpočtových prostriedkov. Ak sa ukáže, 
že disponibilné rozpočtové prostriedky sú 
nedostatočné, miera pomoci sa 
proporcionálne zníži.

(4) Pomoc z fondu sa poskytuje 
členským štátom, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti, pričom sa zohľadňujú 
prahové hodnoty uvedené v článku 3a ods. 
4, a to v sadzbe až do 10 % z celkovej 
finančnej záťaže a v rámci disponibilných 
rozpočtových prostriedkov. Ak sa ukáže, 
že disponibilné rozpočtové prostriedky sú 
nedostatočné, miera pomoci sa 
proporcionálne zníži.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 2012/2002
Článok 4a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov 
z fondu prijmú spoločne Európsky 
parlament a Rada čo najskôr po predložení 
návrhu Komisie. Komisia na jednej strane 

(6) Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov 
z fondu prijmú spoločne Európsky 
parlament a Rada čo najskôr po predložení 
návrhu Komisie. Komisia na jednej strane 
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a Európsky parlament a Rada na strane 
druhej sa snažia o to, aby čas na uvoľnenie 
prostriedkov z fondu bol čo najkratší.

a Európsky parlament a Rada na strane 
druhej sa snažia o to, aby čas na uvoľnenie 
prostriedkov z fondu bol čo najkratší, a 
zaväzujú sa, že čo najskôr navrhnú 
osobitný nástroj na riešenie takejto 
núdzovej situácie.


