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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

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie č. 574/2007/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v 
rámci Fondu pre vonkajšie hranice v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú 
alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou
(COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0527),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0301/2012),

– 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

Účinky hospodárskej a finančnej krízy na verejné financie boli vo viacerých členských 
štátoch tvrdé. Väčšina členských štátov musela prijať ďalekosiahle opatrenia na zníženie 
dlhových úrovní a rozpočtových deficitov s cieľom dostať verejné financie späť na udržateľnú 
cestu, ale niektoré krajiny boli postihnuté do takej miery, že sa museli obrátiť so žiadosťou o 
pomoc na mechanizmy finančnej podpory EÚ. Tieto členské štáty sa v dôsledku veľkých 
hospodárskych ťažkostí stretávali s problémami pri plnení požiadaviek spolufinancovania 
súvisiacich s financovaním EÚ. Tieto ťažkosti sú zjavné aj v súvislosti s fondmi v rámci 
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. 

Komisia preto navrhla možnosť na zvýšenie sadzieb spolufinancovania pre členské štáty, 
ktoré majú osoh z mechanizmu finančnej podpory. Zámerom návrhu je umožniť zvýšenie 
sadzby spolufinancovania Únie o dvadsať percentuálnych bodov, a tým zníženie potrieb 
spolufinancovania pre časť zmienených členských štátov. Tým by sa miera spolufinancovania 
dostala na úroveň 70 %. Pre projekty zamerané na konkrétne priority a pre členské štáty, na 
ktoré sa vzťahuje kohézny fond, by zvýšená miera predstavovala najviac 90 %. 

Spravodajca chce zdôrazniť, že zmeny sadzieb spolufinancovania pre členské štáty, ktoré 
majú veľké ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou, neznamenajú zvýšenie celkových súm 
pre príslušné fondy. Ročné prídely prostriedkov z fondov poskytované podľa základných 
aktov sa nezmenia, pričom sa primerane zníži výška vnútroštátneho spolufinancovania. 
Spravodajca okrem toho zdôrazňuje, že podobné zmeny požiadaviek spolufinancovania sa už 
schválili v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, s kohéznym fondom, fondom pre rybné 
hospodárstvo a poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka. Preto je logické, aby sa 
podobné zmeny umožnili aj pre fondy súvisiace s migračnými tokmi. Ďalej treba konštatovať, 
že navrhované zvýšenie sadzieb spolufinancovania je dočasné a nemá vplyv na programové 
obdobie rokov 2014 – 2020.

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrhy umožňujúce zvýšenie sadzby 
spolufinancovania pre členské štáty, na ktoré sa vzťahuje finančná podpora. Hlavným 
dôvodom pre príslušné fondy je vytvorenie mechanizmu solidarity medzi členskými štátmi 
v súvislosti s riadení migračných tokov. Táto úloha nie je rovnako rozdelená medzi členskými 
štátmi, preto plným právom možno prehodnotiť požiadavky spolufinancovania na pozadí 
súčasných hospodárskych problémov.

Fungujúce riadenie migračných tokov je veľmi dôležité pre Európsku úniu ako celok. 
Neschopnosť jedného členského štátu zabezpečiť efektívne riadenie migračných tokov 
nepôsobí len na príslušnú krajinu, ale ovplyvňuje aj mnohé ďalšie členské štáty. 

Preto je v záujme všetkých členských štátov, aby záväzky prijaté v súvislosti s migráciou 
nepociťovali dôsledky hospodárskych ťažkostí v niektorých členských štátoch. Ako 
dosvedčili účastníci nedávnej služobnej cesty výboru LIBE do Grécka, v procese príprav je 
viacero projektov, ktoré si vyžadujú vyššie sadzby spolufinancovania, aby sa mohli 
realizovať. Ide napríklad o renováciu záchytných stredísk v zlom stave a o modernizáciu 
technického zariadenia potrebného a účinné riadenie hraníc. Dôležité je, aby členské štáty s 
veľkými hospodárskymi problémami stále mohli plniť úlohy, ktoré súvisia s riadením 
migračných tokov. 
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Spravodajca chce zdôrazniť veľký význam účinných systémov na kontrolu a vyhodnocovanie 
využívania finančných zdrojov. Je poľutovaniahodné, že v niektorých členských štátoch 
zneužívanie finančných prostriedkov vytvára problémy pri čerpaní fondov EÚ. Preto 
nemožno podceňovať dôležitosť dokonalých riadiacich a kontrolných systémov a riadneho 
overovania a monitorovania. Navyše treba uskutočňovať kontroly predbežného 
vyhodnocovania, ako aj priebežné účinné monitorovanie. 

Po stanovení financovania treba umožniť okamžité prijatie rozhodnutí o týchto návrhoch. 
Spravodajca, majúc toto na pamäti, by výboru odporučil prijatie týchto návrhov v súčasnej 
podobne, bez zmien a doplnení. Vyplýva to z potreby zabezpečenia toho, aby zmeny mali 
želaný účinok na projekty, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie v členských štátoch, ktoré 
majú veľké ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou. Toto odporúčanie však neznamená, že 
Európsky parlament má schváliť návrhy bez starostlivého preskúmania. Spravodajca sa však 
domnieva, že za týchto okolností je opodstatnené a dôležité prijať navrhované zmeny 
v navrhovanom časovom rámci, čím odporúča, aby výbor podporil návrhy.


