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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor REGI predkladá stanovisko výboru ECON vzhľadom na to, že pokiaľ ide o politiku 
súdržnosti, v článku 21 a prílohe X zastrešujúceho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
( EÚ ) č... /2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde  a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, sa stanovuje, že postup pri makroekonomickej 
nerovnováhe predstavuje spúšťací moment pre pozastavenie prostriedkov z fondov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V článku 21 a prílohe X nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č.../2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde  a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, sa 
stanovuje, že postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe 
definovaný v článku 121.6 zmluvy 
predstavuje spúšťací moment pre 
pozastavenie prostriedkov z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, čo 
sa týka viazaných rozpočtových 
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prostriedkov i 50 % platobných 
rozpočtových prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) V bode 1 prílohy X k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č.../2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde  a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, sa 
definuje zníženie percentuálnych 
podielov, ktoré majú byť odpočítané od 
celkovej výšky pozastavených 
prostriedkov, pričom sa berie do úvahy 
nezamestnanosť, chudoba a ukazovatele 
poklesu HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Európske štrukturálne a investičné 
fondy predstavujú spolu s Fondom pre 
rozvoj vidieka a EFRH veľmi významnú 
časť verejných investícií mnohých 
členských štátoch EÚ. Pozastavenie 
prostriedkov z týchto fondov by preto 
mohlo vo veľkej miere zvýšiť 
makroekonomickú nerovnováhu 
príslušného členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12d) Pozastavenie prostriedkov z fondov 
v nadväznosti na postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe by sa 
malo používať ako posledná možnosť a 
malo by zohľadňovať hĺbkové analýzy 
nezamestnanosti, chudoby a ukazovateľov 
poklesu HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12e) Európsky parlament podporuje 
návrh Komisie, aby existoval otvorený 
zoznam ukazovateľov, ktoré je potrebné 
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analyzovať, ako je uvedené v návrhu 
nariadenia o poskytovaní a kvalite 
štatistík pre postup pri makroekonomickej 
nerovnováhe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12f) zdôrazňuje, že kvalita štatistík 
poskytovaných členskými štátmi je veľmi 
dôležitá, aby bolo možné uplatňovať 
postup pri makroekonomickej 
nerovnováhe konzistentne;

Or. en


