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Pozmeňujúci návrh 14
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] sa horná 
hranica pridelených prostriedkov na 
členský štát stanovuje na 110 % ich úrovne 
v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 –
2013. Členské štáty, ktorých sa toto 
obmedzenie hornou hranicou týka, treba 
ochrániť pred rizikom automatického 
zrušenia viazanosti prostriedkov 
pridelených v období 2007 – 2013.

(6) Nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] sa horná 
hranica pridelených prostriedkov na 
členský štát stanovuje na 110 % ich úrovne 
v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 –
2013. Členské štáty, ktorých sa toto 
obmedzenie hornou hranicou týka, treba 
ochrániť pred rizikom automatického 
zrušenia viazanosti prostriedkov 
pridelených v období 2007 – 2013. Úroveň 
pridelených prostriedkov niektorých iných 
členských štátov sa v porovnaní s úrovňou 
v období 2007 – 2013 v reálnom vyjadrení 
dokonca zníži.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jan Březina

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Termín na výpočet automatického 
zrušenia ročných rozpočtových záväzkov 
na roky 2011 a 2013 by sa mal predĺžiť 
o jeden rok za podmienky, že rozpočtový 
záväzok, ktoré nebol k 31. decembru 2015
splatený, bude nutné k tomuto dátumu 
odôvodniť. Tým sa by sa mala zlepšiť 
schopnosť čerpania finančných 
prostriedkov vyhradených na operačné 
programy v členských štátoch, ktorých 
budúce prostriedky pridelené v rámci 

(9) Termín na výpočet automatického 
zrušenia ročných rozpočtových záväzkov 
na roky 2011, 2012 a 2013 by sa mal 
predĺžiť o jeden rok, avšak rozpočtový 
záväzok na rok 2013, ktorý nebol k 31. 
decembru 2016 splatený, bude nutné 
k tomuto dátumu odôvodniť. Tým sa by sa 
mala zlepšiť schopnosť čerpania 
finančných prostriedkov vyhradených na 
operačné programy v členských štátoch, 
ktorých HDP bolo v rokoch 2001 až 2003 
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politiky súdržnosti sú obmedzené hornou 
hranicou 110 % ich úrovne v reálnom 
vyjadrení za obdobie 2007 – 2013. Takáto 
flexibilita je potrebná vzhľadom na to, že 
v daných členských štátov prebieha 
vykonávanie programov pomalšie, ako sa 
očakávalo.

nižšie ako 85 % priemeru EÚ25 za 
rovnaké obdobie. Takáto flexibilita je 
potrebná vzhľadom na to, že v daných 
členských štátov prebieha vykonávanie 
programov pomalšie, ako sa očakávalo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) Článok 56 ods. 1 sa mení takto:
„1. Oprávneným výdavkom na 
príspevok z fondov vrátane výdavkov na 
veľké projekty je taký výdavok, ktorý 
bol skutočne vynaložený medzi 
dátumom predloženia operačných 
programov Komisii alebo medzi 
1. januárom 2007, podľa toho, ktorý 
dátum nastal skôr, a 31. decembrom
2016. Operácie sa nesmú skončiť pred 
počiatočným dátumom stanoveným na 
oprávnenosť.“

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s návrhom spravodajcu predĺžiť lehotu na automatické zrušenie viazanosti o jeden 
rok by konečný dátum stanovený na oprávnenosť mal byť 31. december 2016.

Pozmeňujúci návrh 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 77 – odseky 2 a 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V článku 77 sa vypúšťa odsek 6. 1. Článok 77 sa mení takto:
a) V odseku 2 sa úvodná časť mení takto:
„2. Odchylne od článku 53 ods. 2, druhej 
vety článku 53 ods. 4 a maximálnych 
hodnôt stanovených v prílohe III sa 
priebežné platby a záverečné platby 
zvýšia o sumu zodpovedajúcu desiatim 
percentuálnym bodom nad podiel 
spolufinancovania pre každú prioritnú 
os, pričom však nie je možné prekročiť 
hranicu 100 %, ktorá sa uplatní na sumu 
oprávnených výdavkov novo 
deklarovaných v každom certifikovanom 
výkaze výdavkov predloženom po 
dátume [...], keď členský štát spĺňa jednu 
z týchto podmienok, a až do konca 
programového obdobia: “
b) Odsek 6 sa vypúšťa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Jan Březina

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 93 – odsek 2b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2b. V prípade členských štátov, ktorých 
prostriedky pridelené v rámci politiky 
súdržnosti v programovom období 2014 –
2020 sú obmedzené hornou hranicou vo 
výške 110 % ich úrovne v reálnom 
vyjadrení za roky 2007 – 2013, platí 
odchylne od odseku 1 prvého pododseku 

„2b. V prípade členských štátov, ktorých
HDP bolo v rokoch 2001 až 2003 nižšie 
ako 85 % priemeru EÚ25 za rovnaké 
obdobie, ako sa uvádza v prílohe III, platí 
odchylne od odseku 1 prvého pododseku 
a odseku 2, že termínom uvedeným 
v odseku 1 je 31. december tretieho roku 
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a odseku 2, že termínom uvedeným 
v odseku 1 je 31. december tretieho roku 
nasledujúceho po roku, v ktorom bol v 
rámci operačných programov na obdobie 
2007 – 2012 prijatý ročný rozpočtový 
záväzok.“

nasledujúceho po roku, v ktorom bol v 
rámci operačných programov na obdobie 
2007 – 2013 prijatý ročný rozpočtový 
záväzok.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by pomohol menej rozvinutým krajinám používať finančné zdroje 
EÚ na investície stimulujúce hospodársky rast a tvorbu pracovných miest a zabezpečil by 
rovnaké zaobchádzanie s príslušnými členskými štátmi. Pravidlo týkajúce sa zrušenia 
viazanosti by zjednotilo časové podmienky v súčasnom a budúcom programovom období, čo 
by krajinám pomohlo uskutočniť pripravené investičné projekty a použiť pridelené finančné 
prostriedky v záujme konkurencieschopnosti Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 19
László Surján, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na členské štáty sa však uplatňuje so 
spätnou účinnosťou od dátumu, keď bola 
týmto členským štátom sprístupnená 
finančná pomoc v súlade s článkom 77 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Or. en


