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5. 6. 2013 A7-0183/71 

Pozměňovací návrh  71 
Marian Harkin 
za skupinu ALDE 

Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0183/2013 
Emer Costello 
Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 6 – odst. 3 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

3. Komise prostřednictvím prováděcích 

aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví 

roční rozdělení celkových prostředků v 

členění podle členských států v souladu 

s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je 

dotčen odstavec 4 tohoto článku, 

s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež 

stanovil Eurostat: 

3. Na základě oznámení členských států 
přijme Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodnutí, kterým se 

stanoví roční rozdělení celkových 

prostředků v členění podle členských států 

pro každý zúčastněný členský stát 
v souladu s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) 

č. … [nařízení o společných ustanoveních], 

aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, na 
základě nejaktuálnějších ukazatelů, jež 

stanovil Eurostat, pokud jde o: 

 

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální 

deprivací; 

a) procentuální podíl obyvatelstva trpícího 

závažnou materiální deprivací k celkovému 
počtu obyvatel; 

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech 

s velmi nízkou intenzitou práce. 

b) změny počtu obyvatel žijících 

v domácnostech s velmi nízkou intenzitou 

práce. 

 Nevyužité prostředky jednoho 
zúčastněného státu jsou poskytnuty 
ostatním zúčastněným členským státům. 

Or. en 
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5. 6. 2013 A7-0183/72 

Pozměňovací návrh  72 
Marian Harkin 
za skupinu ALDE 

Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0183/2013 
Emer Costello 
Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát pošle Komisi do tří 

měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 

operační program na období od 1. ledna 

2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto 

prvky: 

1. Každý členský stát, který si přeje 
aktivovat podporu z fondu, pošle Komisi 

do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení 

v platnost operační program na období od 

1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 

obsahující tyto prvky: 

Or. en 



 

AM\938940CS.doc  PE509.878v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5. 6. 2013 A7-0183/73 

Pozměňovací návrh  73 
Marian Harkin 
za skupinu ALDE 

Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0183/2013 
Emer Costello 
Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 2 a nový 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Právo využívat fond platí pro všechny 
členské státy. Celkový finanční příděl 
členských států v oblasti soudržnosti není 
ovlivněn tím, zda se účastní fondu, či 
nikoli. Každý členský stát oznámí Komisi 
do jednoho měsíce po zveřejnění tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské 
unie, zda zamýšlí využít zdroje z tohoto 
fondu. 

Or. en 

 

 


