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7.2.2019 A8-0043/437

Pozmeňujúci návrh 437
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pri implementácii fondov by sa 
mali dodržiavať horizontálne princípy 
vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ 
vrátane zásad subsidiarity a proporcionality 
podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy 
Chartu základných práv Európskej únie. 
Členské štáty by mali dodržiavať aj 
povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 
článkom 9 a v súlade s právom Únie, 
ktorým sa harmonizujú požiadavky na 
prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 
štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Ciele fondov 
by sa mali realizovať v rámci udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia podľa článku 11 a 
článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“. V záujme 

(5) Pri implementácii fondov by sa 
mali dodržiavať horizontálne princípy 
vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej 
únii (ďalej len „ZEÚ“) a v článku 10 ZFEÚ 
vrátane zásad subsidiarity a proporcionality 
podľa článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy 
Chartu základných práv Európskej únie. 
Členské štáty by mali dodržiavať aj 
povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím a 
zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho 
článkom 9 a v súlade s právom Únie, 
ktorým sa harmonizujú požiadavky na 
prístupnosť výrobkov a služieb. Členské 
štáty a Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 
viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie. Fondy by nemali 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k 
akejkoľvek forme segregácie. Vylúčenie 
prijímania a integrácie nelegálnych 
migrantov z európskeho financovania 
však nepredstavuje diskrimináciu. Ciele 
fondov by sa mali realizovať v rámci 
udržateľného rozvoja a snahy Únie o 
podporu cieľa udržiavanie, ochrana a 
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ochrany integrity vnútorného trhu musia 
byť operácie, ktoré sú prospešné pre 
podniky, v súlade s pravidlami Únie o 
štátnej pomoci stanovenými v článku 107 a 
článku 108 ZFEÚ.

zlepšovanie kvality životného prostredia 
podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 
ZFEÚ, zohľadňujúc zásadu „znečisťovateľ 
platí“. V záujme ochrany integrity 
vnútorného trhu musia byť operácie, ktoré 
sú prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami Únie o štátnej pomoci 
stanovenými v článku 107 a článku 108 
ZFEÚ.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Pozmeňujúci návrh 438
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien, nepriamej implementácie a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
právny štát, v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien, nepriamej implementácie a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Pozmeňujúci návrh 439
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na úrovni Únie je európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík rámcom na určenie národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
vykonávania. Členské štáty vypracujú 
svoje vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 
spolu s každoročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
stanovenie a koordináciu prioritných 
investičných projektov, ktoré majú byť 
podporované z vnútroštátnych finančných 
prostriedkov a finančných prostriedkov 
Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné 
využívanie finančných prostriedkov Únie a 
na maximalizáciu pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá sa má získať 
najmä z fondov, európskeho nástroja 
stabilizácie investícií a fondu InvestEU.

(12) Členské štáty vypracujú svoje 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. Tieto stratégie by sa mali predložiť 
spolu s každoročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
stanovenie a koordináciu prioritných 
investičných projektov, ktoré majú byť 
podporované z vnútroštátnych finančných 
prostriedkov a finančných prostriedkov 
Únie. Mali by slúžiť aj na koherentné 
využívanie finančných prostriedkov Únie a 
na maximalizáciu pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá sa má získať 
najmä z fondov, európskeho nástroja 
stabilizácie investícií a fondu InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Pozmeňujúci návrh 440
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V rámci európskeho semestra sa 
vydávajú odporúčania pre jednotlivé 
členské štáty zamerané na riešenie 
makroekonomických nerovnováh v 
Európskej únii. Začlenenie týchto 
odporúčaní do vnútroštátnej politiky by za 
žiadnych okolností nemalo byť 
nevyhnutnou podmienkou na získanie 
finančných prostriedkov z európskych 
fondov, ktoré sú tiež plne financované z 
príspevkov členských štátov.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Pozmeňujúci návrh 441
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Cieľom politiky súdržnosti je 
znížiť rozdiely v rámci regiónov a medzi 
nimi na území Únie prostredníctvom 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. Postihovanie potenciálnych 
príjemcov len preto, že vnútroštátne 
orgány by nespĺňali očakávania Komisie, 
je v úplnom rozpore s cieľmi politiky 
súdržnosti. V tejto súvislosti je preto 
potrebné zamietnuť akúkoľvek formu 
makroekonomickej podmienenosti, ktorá 
dáva Komisii možnosť pozastaviť viazané 
a platobné rozpočtové prostriedky 
členským štátom, ktoré nie sú ochotné 
vykonávať štrukturálne reformy 
odporúčané v rámci európskeho semestra.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Pozmeňujúci návrh 442
Steeve Briois
v mene skupiny ENF

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
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
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Členské štáty by mali stanoviť, ako 
sa budú pri príprave programových 
dokumentov zohľadňovať príslušné 
odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté 
v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a 
príslušné odporúčania Rady prijaté v 
súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ. Počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
(ďalej len „programové obdobie“) by 
členské štáty mali pravidelne informovať 
monitorovací výbor a Komisiu o pokroku 
pri implementácii programov na podporu 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny. V 
rámci preskúmania v polovici obdobia by 
členské štáty mali okrem iného zvážiť 
potrebu úprav programov v záujme 
zohľadnenia príslušných odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny prijatých alebo 
upravených od začiatku programového 
obdobia.

vypúšťa sa

Or. en


