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6.2.2019 A8-0043/433

Pozmeňujúci návrh 433
Iskra Mihaylova
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu požiadať o prevod 
maximálne 5 % finančných alokácií 
programu z ktoréhokoľvek fondu do 
ktoréhokoľvek iného fondu v rámci 
zdieľaného riadenia alebo do 
ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho 
alebo nepriameho riadenia. 

1. Ak to monitorovací výbor programu 
odsúhlasí, v záujme zabezpečenia 
pružnosti môžu členské štáty požiadať o 
prevod maximálne 10 % finančných 
alokácií programu z ktoréhokoľvek fondu 
do Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu 
plus, Kohézneho fondu, Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu, Fondu 
pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, Nástroja pre riadenie hraníc 
a víza, programu LIFE a programu 
Horizont Európa.

2. Prevedené zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, 
do ktorého sú zdroje prevedené, a v 
prípade prevodov do nástrojov v rámci 
priameho alebo nepriameho riadenia v 
prospech dotknutého členského štátu.

2. Prevedené zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, 
do ktorého sú zdroje prevedené, a v 
prípade prevodov do Fondu pre azyl a 
migráciu, Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť, Nástroja pre riadenie hraníc 
a víza, programu LIFE a programu 
Horizont Európa v prospech dotknutého 
členského štátu.

3. V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví 
celková suma prevedená za každý rok 
podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to 
relevantné, musí byť plne odôvodnená a 
musí k nej byť priložený revidovaný 
program alebo programy, z ktorých sa 

3. V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví 
celková suma prevedená za každý rok 
podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to 
relevantné, musí byť plne odôvodnená s 
ohľadom na komplementaritu a vplyv, 
ktorý sa má dosiahnuť, a musí k nej byť 
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zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s 
uvedením informácie o tom, do ktorého 
iného fondu alebo nástroja sa sumy 
prevádzajú. 

priložený revidovaný program alebo 
programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v 
súlade s článkom 19, s uvedením 
informácie o tom, do ktorého iného fondu 
alebo nástroja sa sumy prevádzajú. 

4. Komisia môže vzniesť námietku voči 
žiadosti o prevod do príslušného 
zmeneného programu, ak by to ohrozilo 
plnenie cieľov programu, z ktorého sa 
majú zdroje previesť. 

4. Komisia môže vzniesť námietku voči 
žiadosti o prevod do príslušného 
zmeneného programu, ak by to ohrozilo 
plnenie cieľov programu, z ktorého sa 
majú zdroje previesť. 

5. Prevádzať sa môžu len zdroje z budúcich 
kalendárnych rokov.

5. Prevádzať sa môžu len zdroje z budúcich 
kalendárnych rokov.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Pozmeňujúci návrh 434
Iskra Mihaylova
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu požiadať o prevod 
maximálne 5 % finančných alokácií 
programu z ktoréhokoľvek fondu do 
ktoréhokoľvek iného fondu v rámci 
zdieľaného riadenia alebo do 
ktoréhokoľvek nástroja v rámci priameho 
alebo nepriameho riadenia. 

1. Ak to monitorovací výbor programu 
odsúhlasí, v záujme zabezpečenia 
pružnosti môžu členské štáty požiadať o 
prevod maximálne 7 % finančných alokácií 
programu z ktoréhokoľvek fondu do 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Európskeho sociálneho fondu plus, 
Kohézneho fondu, Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu, Fondu 
pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroja pre riadenie hraníc 
a víza.

2. Prevedené zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, 
do ktorého sú zdroje prevedené, a v 
prípade prevodov do nástrojov v rámci 
priameho alebo nepriameho riadenia v 
prospech dotknutého členského štátu.

2. Prevedené zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu alebo nástroja, 
do ktorého sú zdroje prevedené.

3. V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví 
celková suma prevedená za každý rok 
podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to 
relevantné, musí byť plne odôvodnená a 
musí k nej byť priložený revidovaný 
program alebo programy, z ktorých sa 
zdroje prevádzajú v súlade s článkom 19, s 
uvedením informácie o tom, do ktorého 
iného fondu alebo nástroja sa sumy 

3. V žiadostiach podľa odseku 1 sa stanoví 
celková suma prevedená za každý rok 
podľa fondu a kategórie regiónov, ak je to 
relevantné, musí byť plne odôvodnená s 
ohľadom na komplementaritu a vplyv, 
ktorý sa má dosiahnuť, a musí k nej byť 
priložený revidovaný program alebo 
programy, z ktorých sa zdroje prevádzajú v 
súlade s článkom 19, s uvedením 
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prevádzajú. informácie o tom, do ktorého iného fondu 
alebo nástroja sa sumy prevádzajú. 

4. Komisia môže vzniesť námietku voči 
žiadosti o prevod do príslušného 
zmeneného programu, ak by to ohrozilo 
plnenie cieľov programu, z ktorého sa 
majú zdroje previesť. 

4. Komisia môže vzniesť námietku voči 
žiadosti o prevod do príslušného 
zmeneného programu, ak by to ohrozilo 
plnenie cieľov programu, z ktorého sa 
majú zdroje previesť. 

5. Prevádzať sa môžu len zdroje z budúcich 
kalendárnych rokov.

5. Prevádzať sa môžu len zdroje z budúcich 
kalendárnych rokov.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Pozmeňujúci návrh 435
Iskra Mihaylova
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy 
podľa nariadenia (EÚ) [číslo nového 
nariadenia o NPE] sa uplatňujú na 
konkrétne výzvy uvedené v prvom 
pododseku. Pri výbere projektov 
oprávnených na financovanie sa do 31. 
decembra 2023 rešpektujú národné 
alokácie v rámci Kohézneho fondu, pokiaľ 
ide o 70 % zdrojov prevedených do NPE.

Pravidlá vzťahujúce sa na sektor dopravy 
podľa nariadenia (EÚ) .../... [číslo nového 
nariadenia o NPE] sa uplatňujú na 
konkrétne výzvy uvedené v prvom 
pododseku. Pri výbere projektov 
oprávnených na financovanie sa do 31. 
decembra 2022 rešpektujú národné 
alokácie v rámci Kohézneho fondu.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Pozmeňujúci návrh 436
Iskra Mihaylova
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 104 – odsek 4 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje prevedené do NPE, ktoré nie sú 
viazané na projekt dopravnej 
infraštruktúry, sú členským štátom, ktoré 
sú oprávnené na financovanie z Kohézneho 
fondu, k dispozícii od 1. januára 2024 na 
financovanie projektov dopravnej 
infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) 
[číslo nového nariadenia o NPE].

Zdroje prevedené do NPE, ktoré nie sú 
viazané na projekt dopravnej 
infraštruktúry, sú členským štátom, ktoré 
sú oprávnené na financovanie z Kohézneho 
fondu, k dispozícii od 1. januára 2023 na 
financovanie projektov dopravnej 
infraštruktúry v súlade s nariadením (EÚ) 
.../... [číslo nového nariadenia o NPE].

Or. en


