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PR_COD_1app

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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending 
Decision No 573/2007/EC, Decision No 575/2007/EC and Council Decision 2007/435/EC 
with a view to increasing the co-financing rate of the European Refugee Fund, the 
European Return Fund and the European Fund for the Integration of third-country 
nationals as regards certain provisions relating to financial management for certain 
Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their 
financial stability
(COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0526),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 2 a článok 79 ods. 4 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C7-0302/2012),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2012),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

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

Hospodárska a finančná kríza mala v mnohých členských štátoch vážny dosah na verejné 
financie. Kým väčšina členských štátov musela pre dosiahnutie udržateľnosti verejných 
financií prijať rozsiahle opatrenia, aby sa znížilo zadlženie a rozpočtové deficity, niektoré 
štáty boli zasiahnuté tak vážne, že museli požiadať o pomoc v rámci mechanizmov finančnej 
podpory EÚ. V dôsledku vážnych hospodárskych problémov sa tieto členské štáty dostali do 
problémov pri plnení požiadaviek na spolufinancovanie, ktoré vyplývajú z financovania 
prostredníctvom EÚ. Tieto problémy sú jasne vidieť, aj pokiaľ ide o finančné prostriedky v 
rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. 

V súlade s tým Komisia navrhla možnosť zvýšiť mieru spolufinancovania pre členské štáty, 
ktoré využívajú mechanizmy finančnej podpory. Cieľom návrhu je umožniť zvýšenie miery 
spolufinancovania Únie o dvadsať percentuálnych bodov, a tým znížiť spolufinancovanie 
niektorých týchto členských štátov. Tým by sa dosiahla 70 % miera spolufinancovania. V 
prípade projektov zameraných na špecifické priority a členských štátov, ktoré dostávajú 
podporu z Kohézneho fondu, by zvýšená miera spolufinancovania dosahovala až 95 %. 

Spravodajca chce zdôrazniť, že zmena miery spolufinancovania pre členské štáty s vážnymi 
problémami v oblasti finančnej stability nepovedie k zvýšeniu celkového objemu týchto 
fondov. Ročný prídel prostriedkov z fondov pre jednotlivé štáty zostane v súlade so 
základnými aktmi nezmenený, pričom sa spolufinancovanie štátov zodpovedajúcim spôsobom 
zníži. Spravodajca ďalej zdôrazňuje, že podobné zmeny v požiadavkách na spolufinancovanie 
už boli schválené v prípade štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, fondu pre rybné 
hospodárstvo a poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Preto je rozumné umožniť 
podobné zmeny aj vo fondoch pre migračné toky. Tiež je potrebné poznamenať, že 
navrhované zvýšenie miery spolufinancovania je dočasné a nemožno ho automaticky 
očakávať aj v programovom období 2014 – 2020.

Spravodajca všeobecne podporuje návrhy umožniť zvýšenie miery spolufinancovania pre 
členské štáty, ktoré poberajú finančnú podporu. Základným zmyslom uvedených fondov je 
budovať solidaritu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o riadenie migračných tokov. Na tejto 
úlohe sa nepodieľajú členské štáty rovnomerne, a preto je na mieste prehodnotiť požiadavky 
na spolufinancovanie so zreteľom na súčasné ekonomické problémy.

Fungujúce riadenie migračných tokov je pre Európsku úniu ako celok veľmi dôležité. 
Neschopnosť jedného členského štátu zabezpečiť účinné riadenie migračných tokov 
neovplyvňuje iba tento jeden štát, ale má vplyv aj na množstvo ďalších členských štátov. 

Preto je v záujme všetkých členských štátov, aby hospodárske ťažkosti v niektorých 
členských štátoch nenarušili ich záväzky v oblasti migrácie. Účastníci nedávnej misie výboru 
LIBE do Grécka dosvedčili, že krajina má rad rozpracovaných projektov, na ktorých 
realizáciu je potrebné zvýšiť mieru spolufinancovania. Týka sa to napríklad renovácie 
záchytných centier, ktoré sú v zlom stave, a technického vybavenia potrebného na účinnú 
správu hraníc. Je dôležité, aby mohli členské štáty s vážnymi hospodárskymi problémami 
riešiť úlohy spojené s riadením migračných tokov. 

Spravodajca chce zdôrazniť zásadný význam účinných systémov na kontrolu a hodnotenie 
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využívania zdrojov. V niektorých členských štátoch spôsobuje žiaľ zneužívanie finančných 
prostriedkov problémy pri využívaní finančných prostriedkov EÚ. Preto by sa nemal 
podceňovať význam spoľahlivých riadiacich a kontrolných systémov, po ktorých by mala 
nasledovať riadna kontrola a monitorovanie. Navyše je nutné starostlivé vyhodnocovanie 
hodnotení v polovici trvania programov a priebežné účinné monitorovanie. 

Následne po návrhu financovania je potrebné, aby bolo možné rýchlo rozhodovať o týchto 
návrhoch. Spravodajca preto odporúča výboru, aby tieto návrhy prijal v navrhnutej podobe, 
bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vyplýva to z potreby zabezpečiť, aby mali 
zmeny požadovaný efekt na projekty, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie v tých členských 
štátoch, ktoré majú vážne problémy v oblasti finančnej stability. Toto odporúčanie však 
neznamená, že by mal Európsky parlament schvaľovať návrhy bez dôkladného zváženia. 
Spravodajca sa však domnieva, že za týchto okolností sú navrhované zmeny opodstatnené a 
že je veľmi dôležité prijať ich v navrhnutom časovom rozvrhu, a preto odporúča výboru, aby 
návrhy podporil.


