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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Colná únia je základným 
kameňom Európskej únie ako jedného z 
najväčších obchodných blokov na svete a 
má zásadný význam pre riadne 
fungovanie jednotného trhu v prospech 
podnikov aj občanov EÚ. Európsky 
parlament vo svojom uznesení zo 14. 
marca 2018 vyjadril osobitné 
znepokojenie nad colnými podvodmi, 
ktoré spôsobili významnú stratu príjmov 
do rozpočtu Únie. Európsky parlament 
zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu 
Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak 
bude mať k dispozícii viac finančných 
prostriedkov, a preto vyzval, aby sa 
existujúcim politikám poskytovala 
nepretržitá podpora, aby sa zvýšili zdroje 
na hlavné programy Únie a aby sa na 
dodatočné povinnosti pridelili v náležitej 
výške dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky implementácie pracovného 
programu v zmysle tohto nariadenia by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Uvedené právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

vypúšťa sa
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č. 182/201127.

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V záujme primeranej odozvy na 
vývoj priorít politík, hrozieb a technológií 
by mala byť na Komisiu delegovaná 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorými možno pre akcie oprávnené na 
financovanie z tohto nástroja meniť účely 
colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, 
ktorými sa meria dosiahnutie špecifických 
cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty poskytujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
expertom z členských štátov a experti 
Európskeho parlamentu a Rady majú stály 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa venujú príprave 
delegovaných aktov.

(22) V záujme primeranej odozvy na 
vývoj priorít politík, hrozieb a technológií 
by mala byť na Komisiu delegovaná 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o prijímanie pracovných 
programov a zmeny účelov colných 
kontrol pre akcie oprávnené v rámci tohto 
nástroja a zoznamu ukazovateľov, ktorými 
sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. 
Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty poskytujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
expertom z členských štátov a experti 
Európskeho parlamentu a Rady majú stály 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa venujú príprave 
delegovaných aktov.



AD\1168012SK.docx 5/12 PE626.954v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Na toto nariadenie sa uplatňujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách, 
predovšetkým upravujú postup prípravy
a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, 
ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 
322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutnou podmienkou riadneho 
finančného hospodárenia a účinnosti 
financovania z prostriedkov EÚ.

(24) Na toto nariadenie sa uplatňujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách, 
určujú najmä postup zostavovania
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien, nepriameho 
plnenia a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 
322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutnou podmienkou riadneho 
finančného hospodárenia a účinnosti 
financovania z prostriedkov EÚ.
Financovanie v rámci tohto nástroja by 
malo dodržiavať zásady transparentnosti, 
proporcionality, rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na 
základe ich schopnosti splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do 
úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívne zaťaženie a riziko 
konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa 
malo zvážiť použitie jednorazových 
platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových 

(25) Typy financovania a spôsoby 
plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifický cieľ akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívne zaťaženie a očakávané 
riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť 
použitie jednorazových platieb, paušálnych 
sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj 
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nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 
125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Zlepšenie vykonávania 
a kvality vynakladania prostriedkov by 
malo predstavovať hlavné zásady na 
dosiahnutie cieľov tohto nástroja 
a zároveň zaručiť optimálne využívanie 
finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Vzhľadom na naliehavosť boja 
proti zmene klímy v súlade so záväzkami 
Únie k vykonávaniu Parížskej dohody a 
byť lídrom vo vykonávaní cieľov OSN 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
vrátane rovnosti medzi ženami a mužmi 
tento fond prispeje k začleňovaniu 
opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 
najmenej 25% rozpočtových výdavkov EÚ 
na podporu cieľov v oblasti klímy v 
období VFR na roky 2021 – 2027 a 30 % 
čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.
Počas prípravy fondu a jeho 
implementácie sa identifikujú príslušné 
akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte 
príslušných procesov hodnotenia a 
preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 1 300 000 000 EUR 

1. Finančné krytie na vykonávanie 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách 
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v bežných cenách. z roku 2018 (1 300 000 000 EUR v 
bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP zo 14. marca a 30. mája o budúcom VFR sa navrhuje, aby sa 
finančné krytie zmenilo na základe predbežného technického rozdelenia prostriedkov podľa 
jednotlivých programov, ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, s tým, že sa bude 
prihliadať na celkový postoj EP, ako sa uvádza v uvedených uzneseniach, a celkovú úroveň 
HND v EÚ-27 na úrovni 1,3 %.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pracovné programy prijíma 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijíma 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 15.

2. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 14, 
ktorými sa zmení príloha IIa s cieľom 
stanoviť pracovné programy.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
nástroja, najneskôr však štyri roky po 
začatí implementácie nástroja.

2. Priebežné hodnotenie nástroja sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o implementácii 
nástroja, najneskôr však dva roky po začatí 
implementácie nástroja.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konci implementácie nástroja, 3. Na konci implementácie nástroja, 
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najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

najneskôr však dva roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia
vykoná záverečné hodnotenie nástroja.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty uvedené v článku 
6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 do 
31. decembra 2028.

2. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty uvedené v článku 
6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 
2 do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2
a článku 12 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 
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nadobudne účinnosť, ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 vypúšťa sa

Postup výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre 
program Colníctvo uvedený v článku 18 
nariadenia (EÚ) [2018/XXX]38.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

__________________

38 COM(2018) 442.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú 
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vrátane médií a verejnosti. pridanú hodnotu Únie a pomáhajú 
Komisii pri zhromažďovaní údajov s 
cieľom zvýšiť rozpočtovú 
transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha IIa

Pracovné programy
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