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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová 
adaptačná rezerva
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0854),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 322 a tretí odsek článku 175 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu 
(C9-0433/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. marca 20212,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. februára 20213,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na závery Európskej rady dohodnuté na jej mimoriadnom zasadnutí 17.– 
21. júla 2020 s cieľom ustanoviť vytvorenie novej osobitnej pobrexitovej adaptačnej 
rezervy,

– so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre rybárstvo, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0178/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Ú. v. EÚ C 101, 23.3.2021, s. 1.
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2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Amendment 1

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Amendment

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a má trvať do 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a skončilo   31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

__________________ __________________
11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

Amendment 2

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Amendment

(2) Po skončení prechodného obdobia (2) Po skončení prechodného obdobia 
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budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Očakávajú 
sa rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
podniky, občanov a verejnú správu. Týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne boli pripravené.

sa v rámci obchodu, cezhraničných výmen 
a voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom 
stali skutočnosťou prekážky, ktoré majú 
rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
podniky, najmä MSP a ich pracovníkov, 
ako aj pre miestne spoločenstvá a verejnú 
správu a občanov. Keďže týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť, treba ich v čo 
najväčšej miere zmierňovať a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne boli pripravené.

Amendment 3

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Amendment

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť negatívne 
hospodárske, sociálne, environmentálne a 
územní dôsledky vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie a preukázať solidaritu so 
všetkými členskými štátmi vrátane ich 
regiónov a miestnych spoločenstiev, ako 
aj hospodárskych sektorov, najmä s tými, 
ktoré sú najvážnejšie zasiahnuté.

Amendment 4

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(3a) Únia je tiež odhodlaná zabezpečiť 
udržateľné riadenie rybárstva v súlade s 
cieľmi SRP vrátane zásady dosiahnuť 
maximálny udržateľný výnos v prípade 
všetkých populácií podľa najlepších 
dostupných vedeckých odporúčaní, 
ukončiť nadmerný rybolov, obnoviť 
populácie druhov rýb, ktoré sú predmetom 
rybolovu, a chrániť morské prostredie, 
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ako sa tiež stanovuje v rámci 
medzinárodných záväzkov.

Amendment 5

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Amendment

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) 
s cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie zasiahnuté najviac, 
a zmierniť tak súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné verejné výdavky, ktoré 
členským štátom vzniknú v súvislosti 
s opatreniami osobitne prijatými na 
zmiernenie týchto dôsledkov.

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) 
s cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie zasiahnuté najviac, 
a zmierniť tak súvisiaci negatívny vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné výdavky, ktoré vzniknú 
vnútroštátnym, regionálnym alebo 
miestnym úradom v členských štátoch 
v súvislosti s opatreniami osobitne 
prijatými na zmiernenie týchto dôsledkov. 
Referenčné obdobie, ako je vymedzené v 
tomto nariadení, určujúce oprávnenosť 
výdavkov, by sa malo uplatňovať na 
platby vykonané verejnými orgánmi v 
členských štátoch vrátane platieb 
verejným alebo súkromným subjektom v 
súvislosti s vykonanými opatreniami.

Amendment 6

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(4a) Zastáva názor, že členské štáty, 
ktoré využívajú pobrexitovú adaptačnú 
rezervu, musia poskytnúť všetky potrebné 
dôkazy verejnej podpory na zachovanie a 
vytváranie kvalitných pracovných miest, 
keď bola zamestnanosť negatívne 
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ovplyvnená alebo stratená v dôsledku 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Amendment 7

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Amendment

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva. Je možné, že 
členské štáty budú musieť prijať osobitné 
opatrenia najmä na podporu podnikov 
a odvetví hospodárstva, ktoré sú 
vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení a prideľovaní 
prostriedkov z rezervy zamerali najmä na 
tie regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré sú najviac zasiahnuté vystúpením 
Spojeného kráľovstva, vrátane tých, ktoré 
sú závislé od rybolovných činností. Na 
účely boja proti nepriaznivým dôsledkom 
vystúpenia Spojeného kráľovstva by 
členské štáty mali použiť podstatnú časť 
príspevku z rezervy na opatrenia na 
podporu súkromných a verejných 
podnikov, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené 
vystúpením, najmä MSP a ich 
pracovníkov, ako aj samostatne zárobkovo 
činných osôb, keďže teraz čelia 
prekážkam v obchodných tokoch, zvýšeniu 
administratívnych a colných postupov a 
väčšiemu regulačnému a finančnému 
zaťaženiu. Je preto vhodné poskytnúť 
demonštratívny zoznam druhov opatrení, 
prostredníctvom ktorých sa tieto ciele 
dosiahnu s najväčšou pravdepodobnosťou. 
Členské štáty by vo svojom úsilí o podporu 
svojich nepriaznivo zasiahnutých odvetví, 
regiónov, oblastí a miestnych komunít 
mali uplatňovať zásady stanovené v 
Európskom kódexe správania pre 
partnerstvo a pri určovaní najvhodnejších 
opatrení by sa mali spoliehať na svoje 
regionálne a miestne verejné subjekty. 
Podporné opatrenia by mali zohľadňovať 
európsku zelenú dohodu a digitálnu 
agendu, dodržiavať zásadu „nespôsobiť 
žiadne významné škody“ v zmysle článku 
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17 nariadenia (EÚ) 2020/852 a mali by 
byť v súlade so zásadami stanovenými v 
Európskom pilieri sociálnych práv 
vrátane jeho prirodzeného prínosu k 
odstráneniu nerovností a podpore rodovej 
rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti. 

Amendment 8

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(5a) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k 
vykonávaniu Parížskej dohody a v súlade 
s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja fondy a programy prispejú k 
uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
rezerva na prispôsobenie sa brexitu 
prispeje 30 % celkového finančného 
krytia na cieľ v oblasti klímy podľa 
osobitných potrieb a priorít každého 
členského štátu.

Amendment 9

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(5b) V rámci iniciatívy členských štátov 
by výdavky na technickú pomoc mali byť 
oprávnené s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž a pomôcť 
miestnym, regionálnym a vnútroštátnym 
orgánom implementovať rezervu najmä 
pri pomoci MSP, ktoré vzhľadom na 
svoju veľkosť nemajú dostatok zdrojov a 
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znalostí na prekonanie zvýšenej 
administratívnej záťaže a zvýšených 
nákladov.

Amendment 10

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Amendment

(6) Zároveň je dôležité jasne stanoviť 
všetky vylúčenia z podpory poskytovanej z 
tejto rezervy. Z rezervy by sa nemala 
podporovať daň z pridanej hodnoty, keďže 
predstavuje príjem členského štátu, ktorým 
sa vyrovnávajú súvisiace náklady pre 
rozpočet členského štátu. S cieľom čo 
najefektívnejšie zamerať využitie 
obmedzených zdrojov by na podporu 
z rezervy nemala byť oprávnená 
technická pomoc, ktorú využívajú subjekty 
zodpovedné za implementáciu rezervy. 
V súlade so všeobecným prístupom voči 
politike súdržnosti by sa nemali 
podporovať výdavky spojené 
s premiestnením alebo výdavky v rozpore 
s platným právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom.

(6) Zároveň je dôležité jasne stanoviť 
všetky vylúčenia z podpory poskytovanej z 
tejto rezervy. Z rezervy by sa nemala 
podporovať daň z pridanej hodnoty, keďže 
predstavuje príjem členského štátu, ktorým 
sa vyrovnávajú súvisiace náklady pre 
rozpočet členského štátu. V súlade so 
všeobecným prístupom voči politike 
súdržnosti by sa nemali podporovať 
výdavky spojené s premiestnením alebo 
výdavky v rozpore s platným právom Únie 
alebo vnútroštátnym právom. S cieľom 
sústrediť obmedzené zdroje a dosiahnuť 
súlad s cieľmi tohto nariadenia zamerať 
sa na najvážnejšie zasiahnuté členské 
štáty a odvetvia vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie by subjekty finančného 
sektora vrátane subjektov bankového 
sektora, ktoré mali prospech z vystúpenia, 
nemali byť oprávnené na podporu z 
rezervy.

Amendment 11

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Amendment

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 

(7) S cieľom zohľadniť vplyv 
nepriaznivých hospodárskych, sociálnych, 
environmentálnych a územných 
dôsledkov vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie na členské štáty a ich 
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uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 
1. júla 2020 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 30 mesiacov.

hospodárstva a prípadne opatrenia prijaté 
členskými štátmi v záujme zmiernenia 
očakávaných negatívnych následkov 
vystúpenia pred uplynutím prechodného 
obdobia by sa obdobie oprávnenosti na 
vykonávanie takýchto opatrení malo začať 
1. júla 2019 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 54 mesiacov.

Amendment 12

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(7a) Vyzýva Európsku komisiu, aby 
Európskemu parlamentu poskytla 
posúdenie vplyvu týkajúce sa fluktuácie 
kurzu britskej libry (GBP) vo vzťahu k 
euru (EUR) s cieľom zdôrazniť 
nepriaznivé dôsledky vystúpenia 
Spojeného kráľovstva pre podniky a 
hospodárske odvetvia EÚ od 1. januára 
2019, čo je začiatok referenčného obdobia 
pre finančný príspevok z rezervy.

Amendment 13

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(8a) Členské štáty spolu s Európskou 
komisiou sa pri vykonávaní rezervy na 
prispôsobenie sa brexitu musia usilovať o 
vytvorenie synergií s podporou získanou z 
európskych štrukturálnych fondov, ako aj 
o predchádzanie prekrývaniu medzi 
využívaním tejto rezervy a štrukturálnych 
fondov.
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Amendment 14

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Amendment

(9) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou v súlade 
s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
stanovovania a plnenia rozpočtu 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú všeobecného režimu 
podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

(9) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou v súlade 
s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
stanovovania a plnenia rozpočtu 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú všeobecného režimu 
podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu a 
dodržiavania základných práv v členských 
štátoch, keďže dodržiavanie zásady 
právneho štátu a dodržiavanie základných 
práv je základným predpokladom 
správneho finančného riadenia a 
účinného financovania z prostriedkov EÚ.

Amendment 15

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Amendment

(10) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
prenosy a vymáhanie prostriedkov rezervy. 
Pri dodržaní zásady každoročného 
stanovovania rozpočtu Únie by sa týmto 
nariadením mal umožniť prenos 
nepoužitých finančných prostriedkov nad 
rámec prostriedkov stanovených 
v nariadení o rozpočtových pravidlách, čím 
by sa maximalizovala schopnosť rezervy 
riešiť nepriaznivé dôsledky vystúpenia 

(10) Rezerva by sa mala implementovať 
v súlade so zásadou správneho 
finančného riadenia vrátane účinnej 
prevencie a stíhania daňových podvodov, 
daňových únikov, vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a agresívneho daňového 
plánovania. Na účely správneho 
finančného riadenia by sa mali stanoviť 
osobitné pravidlá pre rozpočtové záväzky, 
platby, prenosy a vymáhanie prostriedkov 
rezervy. Pri dodržaní zásady každoročného 
stanovovania rozpočtu Únie by sa mal 
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Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva.

týmto nariadením vzhľadom na 
výnimočnú a osobitnú povahu rezervy 
umožniť prenos nepoužitých finančných 
prostriedkov nad rámec prostriedkov 
stanovených v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, čím by sa maximalizovala 
schopnosť rezervy riešiť nepriaznivé 
dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na členské štáty, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni, a ich 
hospodárstva.

Amendment 16

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Amendment

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
rozdeľovania by mal zohľadňovať význam 
obchodu so Spojeným kráľovstvom 
a význam rybolovu vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva, 
a to na základe spoľahlivých a oficiálnych 
štatistík. Vzhľadom na jedinečnú povahu 
udalosti, ktorú predstavuje vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v dvoch rovnakých splátkach 
v rokoch 2021 a 2022 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
udeľovania zdrojov rezervy by mal 
zohľadňovať význam obchodu so 
Spojeným kráľovstvom a význam rybolovu 
vo výhradnej hospodárskej zóne Spojeného 
kráľovstva a význam námorných 
pohraničných regiónov a ich 
spoločenstiev, a to na základe spoľahlivých 
a oficiálnych štatistík. Vzhľadom na 
jedinečnú povahu udalosti, ktorú 
predstavuje vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z Únie, a neistotu spojenú s 
kľúčovými aspektmi vzťahu medzi 
Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
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bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Amendment 17

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Amendment

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Členské štáty by mali v 
súlade so svojím inštitucionálnym, 
právnym a finančným rámcom určiť 
relevantné orgány na príslušnej územnej 
úrovni.

Amendment 18

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Amendment

(13) Na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so všetkými členskými 
štátmi by sa mal stanoviť jeden konečný 
termín na predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok z rezervy platný pre všetky 
členské štáty. Osobitná povaha nástroja 
a relatívne krátke obdobie implementácie 
odôvodňujú zavedenie individuálne 
prispôsobeného referenčného obdobia; 
požiadavka, aby členské štáty každý rok 
poskytovali dokumenty požadované 
v článku 63 ods. 5, 6 a 7 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, by v tomto 
kontexte bola neprimeraná. Vzhľadom na 
to, že riziká pre rozpočet Únie sa zároveň 

(13) Na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so všetkými členskými 
štátmi by sa mal stanoviť jeden konečný 
termín na predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok z rezervy platný pre všetky 
členské štáty. Osobitná povaha nástroja 
a relatívne krátke obdobie implementácie 
odôvodňujú zavedenie individuálne 
prispôsobeného referenčného obdobia; 
požiadavka, aby členské štáty každý rok 
poskytovali dokumenty požadované 
v článku 63 ods. 5, 6 a 7 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, by v tomto 
kontexte bola neprimeraná. Vzhľadom na 
to, že riziká pre rozpočet Únie sa zároveň 
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zmierňujú požiadavkou, aby členské štáty 
zaviedli spoľahlivý systém riadenia 
a kontroly, je odôvodnené odchýliť sa od 
povinnosti každý rok vo februári alebo 
v marci predkladať požadované 
dokumenty. S cieľom umožniť Komisii 
kontrolovať správnosť využívania 
finančného príspevku z rezervy by mali 
byť členské štáty povinné predkladať v 
rámci žiadosti správy o implementácii, 
v ktorých poskytnú podrobnejšie 
informácie o financovaných akciách, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu 
a stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade 
s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi.

zmierňujú požiadavkou, aby členské štáty 
využívali už existujúci spoľahlivý systém 
riadenia a kontroly, alebo ho v prípade 
potreby zriadili, je odôvodnené odchýliť sa 
od povinnosti každý rok vo februári alebo 
v marci predkladať požadované 
dokumenty. S cieľom umožniť Komisii 
kontrolovať správnosť využívania 
finančného príspevku z rezervy by mali 
byť členské štáty povinné predkladať v 
rámci žiadosti správy o implementácii, v 
ktorých poskytnú podrobnejšie informácie 
o financovaných akciách, účtovných 
zložkách, vykonaných kontrolách, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu a 
stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade s 
medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi.

Amendment 19

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Amendment

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by v prípade potreby mali 
zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
základ pre hodnotenie rezervy.

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii a 
administratívnemu zaťaženiu národných, 
regionálnych a miestnych orgánov. Tieto 
požiadavky by v prípade potreby mali 
zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
základ pre hodnotenie rezervy.

__________________ __________________
13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).
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Amendment 20

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Amendment

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
S cieľom sústrediť podporu na členské 
štáty, ktoré sú vystúpením zasiahnuté 
najviac, by malo byť v medziach 
disponibilných zdrojov možné povoliť 
ďalšiu alokáciu z rezervy pre ten členský 
štát, kde výdavky, ktoré Komisia prijala 
ako oprávnené, presiahnu sumu 
vyplatenú ako predbežné financovanie 
a 0,06 % nominálneho hrubého 
národného dôchodku (HND) dotknutého 
členského štátu v roku 2021. Vzhľadom 
na rozsah očakávaného hospodárskeho 
šoku by sa mala stanoviť možnosť 
využívať sumy vrátené z predbežného 
financovania na úhradu dodatočných 
výdavkov členských štátov.

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť nepriaznivé dôsledky vystúpenia, 
ako aj na opatrenia zavedené dotknutým 
členským štátom s cieľom predchádzať 
dvojitému financovaniu. Komisia by po 
posúdení žiadostí o finančný príspevok z 
rezervy mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie, vymáhať nepoužité sumy a 
rozhodnúť o dodatočných platbách do 
výšky predbežnej alokácie. Vzhľadom na 
rozsah očakávaného hospodárskeho šoku 
by sa nepoužité sumy z predbežnej 
alokácie mali uvoľniť pre členské štáty, 
ktorých celková akceptovaná suma 
presahuje ich predbežné alokácie.

Amendment 21

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(15a) Vzhľadom na bezprecedentnú a 
výnimočnú povahu nástroja a jeho účel je 
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vhodné, aby Komisia  pomáhala členským 
štátom s cieľom pomôcť im pri 
identifikácii opatrení, ktoré boli prijaté 
alebo sa majú prijať, na vyrovnávanie 
negatívnych dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie, a to aj 
pokiaľ ide o spôsob posudzovania priamej 
súvislosti výdavkov s vystúpením 
Spojeného kráľovstva z Únie.

Amendment 22

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Amendment

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné za riadenie rezervy, 
ako aj osobitný nezávislý audítorský 
subjekt. Z dôvodu zjednodušenia môžu 
členské štáty využiť existujúce určené 
subjekty a systémy zriadené na účel 
riadenia a kontroly financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie. Je potrebné spresniť 
povinnosti členských štátov a stanoviť 
osobitné požiadavky pre určené subjekty.

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné na príslušnej 
územnej úrovni za riadenie rezervy, ako aj 
osobitný nezávislý audítorský subjekt. 
Členské štáty by mali podľa možností 
využiť existujúce systémy a mali by 
delegovať úlohy na existujúce určené 
subjekty na príslušnej územnej úrovni, 
zriadené na účel riadenia a kontroly 
financovania politiky súdržnosti alebo 
Fondu solidarity Európskej únie. Je 
potrebné spresniť povinnosti členských 
štátov a stanoviť osobitné požiadavky pre 
určené subjekty. Členské štáty zabezpečia, 
aby príslušné miestne a regionálne orgány 
boli zapojené do činnosti monitorovacích 
orgánov, ak ešte nie sú súčasťou týchto 
orgánov.

Amendment 23

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 16 a (nové)
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Text predložený Komisiou Amendment

(16a) V záujme zabezpečenia účinných 
kontrol a auditov, ktorých cieľom je 
zamedziť dvojitému financovaniu a v 
súvislosti s opatreniami podporovanými z 
rezervy predchádzať podvodom, korupcii 
a konfliktom záujmov, odhaľovať ich a 
zaistiť ich náležitú nápravu, je 
nevyhnutné, aby členské štáty v 
elektronickom, štandardizovanom a 
interoperabilnom formáte zhromažďovali 
a zaznamenávali údaje o prijímateľoch 
finančných príspevkov z rezervy a 
o konečných užívateľoch výhod a aby 
pritom používali jednotný nástroj na 
hĺbkovú analýzu údajov, ktorý im 
poskytne Komisia.

Amendment 24

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

(16b) S cieľom znížiť byrokraciu sa 
odporúča použiť existujúce techniky, ako 
je možnosť zjednodušených nákladov, s 
cieľom prispieť k rýchlejšiemu rozdeleniu 
finančných zdrojov.

Amendment 25

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Amendment

(17) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9514, 
nariadením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9615 a nariadením Rady (EÚ) 

(17) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/9514, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9615, 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193916 a 
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2017/193916 majú byť finančné záujmy 
Únie chránené primeranými opatreniami 
vrátane prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Konkrétne 
môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201317 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej protiprávnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137118. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

nariadením (EÚ, Euratom) 2020/2092 o 
všeobecnom režime podmienenosti 
právnym štátom na ochranu rozpočtu 
Únie majú byť finančné záujmy Únie 
chránené primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy a 
vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Konkrétne 
môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201317 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej protiprávnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137118. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

__________________ __________________
14Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

14Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

15 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 

15 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
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o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

16 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Amendment 26

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Amendment

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, keďže činnosti v 
oblasti transparentnosti, komunikácie a 
viditeľnosti majú zásadný význam pre 
zviditeľnenie činnosti Únie v mieste 
vykonávania. Tieto činnosti by mali byť 
založené na presných a aktualizovaných 
informáciách.

(18) Členské štáty, regióny a miestne 
spoločenstvá by mali zvyšovať povedomie 
o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť a najmä príjemcov, 
keďže činnosti v oblasti transparentnosti, 
komunikácie a viditeľnosti majú zásadný 
význam pre zviditeľnenie činnosti Únie 
v mieste vykonávania. Tieto činnosti by 
mali byť založené na presných 
a aktualizovaných informáciách.
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Amendment 27

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Amendment

(19) V záujme zvýšenia transparentnosti 
využívania príspevku Únie by Komisia 
mala Európskemu parlamentu a Rade 
predložiť záverečnú správu 
o implementácii rezervy.

(19) V záujme zvýšenia transparentnosti 
využívania príspevku Únie by Komisia 
mala Európskemu parlamentu, Rade, 
Výboru regiónov a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
predložiť záverečnú správu o 
implementácii rezervy.

Amendment 28

Proposal for a regulation
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Amendment

(1) „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2022;

(1) „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2019 do 31. decembra 
2023;

Amendment 29

Proposal for a regulation
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

(6a) „územia s osobitným postavením“ 
sú v náležitých prípadoch britské 
zámorské územia a korunné dependencie;

Amendment 30

Proposal for a regulation
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Amendment

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú týmto vystúpením najviac 
zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým hospodárskym, 
environmentálnym, sociálnym a územným 
dôsledkom vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie v členských štátoch 
vrátane ich regiónov a miestnych 
komunít, ako aj v hospodárskych 
odvetviach, najmä v tých, ktoré sú týmto 
vystúpením najvážnejšie zasiahnuté, a 
zmierniť súvisiaci negatívny vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Amendment 31

Proposal for a regulation
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 5 370 994 000 EUR v bežných cenách.

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 5 000 000 000 EUR v cenách z roku 
2018.

Amendment 32

Proposal for a regulation
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
alokujú takto:

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
predbežne alokujú podľa metódy a 
výsledných hodnôt stanovených v prílohe 
I. Uvoľňujú sa takto:

Amendment 33

Proposal for a regulation
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Amendment

a) v roku 2021 sa v súlade 
s článkom 8 uvoľní predbežné 
financovanie vo výške 4 244 832 000 
EUR;

a) v roku 2021 sa v súlade 
s článkom 8 z predbežného financovania 
vo výške 4 000 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 uvoľnia 2 000 000 000 EUR a 
v roku 2022  2 000 000 000 EUR;

Amendment 34

Proposal for a regulation
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Amendment

b) v roku 2024 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 126 162 000 EUR.

b) v roku 2025 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 000 000 000 EUR v cenách roku 
2018. 

Amendment 35

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

1. Finančným príspevkom z rezervy 
sa podporujú len verejné výdavky priamo 
spojené s opatreniami, ktoré členské štáty 
prijali konkrétne so zámerom prispieť 
k cieľom uvedeným v článku 3, a to najmä:

1. Finančným príspevkom z rezervy 
sa podporujú len opatrenia, ktoré členské 
štáty, a to aj na úrovni regionálnych a 
miestnych orgánov, prijali konkrétne so 
zámerom prispieť k cieľom uvedeným 
v článku 3, a to najmä:

Amendment 36

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Amendment

a) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám nepriaznivo 
zasiahnutých vystúpením;

a) opatrenia na podporu súkromných 
a verejných podnikov, najmä MSP, 
SZČO, miestnych spoločenstiev a 
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organizácií nepriaznivo zasiahnutých 
vystúpením;

Amendment 37

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Amendment

b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

b) opatrenia na podporu najvážnejšie 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

Amendment 38

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Amendment

c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva;

c) opatrenia na pomoc regionálnym 
a miestnym spoločenstvám a 
organizáciám, najmä sektoru drobného 
rybolovu, ktoré závisia od rybolovných 
činností vo vodách Spojeného kráľovstva, 
vo vodách jeho území s osobitným 
postavením alebo vo vodách, na ktoré sa 
vzťahujú rybárske dohody s pobrežnými 
štátmi, kde sa rybolovné možnosti flotíl 
EÚ znížili v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie;

Amendment 39

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Amendment

d) opatrenia na podporu 
zamestnanosti, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy 
v zasiahnutých odvetviach;

d) opatrenia na podporu tvorby a 
ochrany pracovných miest vrátane 
zelených pracovných miest, režimov 
skráteného pracovného času, rekvalifikácie 
a odbornej prípravy v nepriaznivo 
postihnutých odvetviach a na prijatie 
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opatrení na uľahčenie opätovného 
začlenenia občanov Únie, ako aj osôb s 
právom zdržiavať sa na území Únie alebo 
na území členského štátu, ktorý opustil 
Spojené kráľovstvo v dôsledku jeho 
vystúpenia;

Amendment 40

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Amendment

e) opatrenia na zabezpečenie 
fungovania hraničných, colných, 
sanitárnych a rastlinolekárskych, 
bezpečnostných kontrol a kontrol 
rybárstva, ako aj na zabezpečenie výberu 
nepriamych daní vrátane dodatočných 
zamestnancov a infraštruktúry;

e) opatrenia na zabezpečenie 
fungovania hraničných, colných, 
sanitárnych a rastlinolekárskych, 
bezpečnostných kontrol a kontrol 
rybárstva, ako aj na zabezpečenie výberu 
nepriamych daní vrátane dodatočných 
zamestnancov, ich odbornej prípravy a 
infraštruktúry;

Amendment 41

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

ea) opatrenia na zmiernenie narušení 
spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva pre miestnu a regionálnu 
cezhraničnú spoluprácu a výmenné 
programy;

Amendment 42

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Výdavky sú oprávnené, ak vznikli a 
boli zaplatené počas referenčného obdobia, 

2. Výdavky sú oprávnené na finančný 
príspevok z rezervy, ak vznikli a boli 
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a to na opatrenia vykonané v dotknutom 
členskom štáte alebo v prospech 
dotknutého členského štátu.

zaplatené verejnými vnútroštátnymi, 
regionálnymi alebo miestnymi orgánmi v 
členských štátoch vrátane platieb 
verejným a/alebo súkromným subjektom 
počas referenčného obdobia, a to na 
opatrenia vykonané v dotknutom členskom 
štáte alebo v prospech dotknutého 
členského štátu.

Amendment 43

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Amendment

3. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zohľadnia rozličný 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na rôzne regióny a miestne 
spoločenstvá a podľa potreby zamerajú 
podporu z rezervy na tie najviac 
zasiahnuté.

3. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zohľadnia rozličný 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na rôzne regióny a miestne 
spoločenstvá a zamerajú podporu z rezervy 
na tie najvážnejšie zasiahnuté.

Amendment 44

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

3a. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení v oblasti rybárstva 
zohľadnia ciele spoločnej rybárskej 
politiky a zároveň zabezpečia, že tieto 
opatrenia budú prispievať k 
udržateľnému riadeniu populácií rýb a 
usilujú sa podporiť rybárov, ktorých 
najvážnejšie zasiahlo vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z EÚ, a najmä 
drobný rybolov.

Amendment 45
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Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

3b. Členské štáty v súlade so svojím 
inštitucionálnym a právnym rámcom a v 
súlade so zásadou partnerstva 
ustanovenou v článku 6 nariadenia (EÚ) 
.../...  [nové NSÚ] stanovia 
mnohoúrovňový dialóg s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a komunitami v 
najvážnejšie zasiahnutých regiónoch a 
oblastiach, ako aj so sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou, pričom 
cieľom tohto dialógu je spoločne 
vymedziť a zaviesť opatrenia, ktoré sa 
majú podporiť z rezervy, a stanoviť 
mechanizmus monitorovania.

Amendment 46

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Amendment

4. Opatrenia uvedené v odseku 1 
musia byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi.

4. Opatrenia uvedené v odseku 1 
musia byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi a zásadami stanovenými v 
Európskom pilieri sociálnych práv 
vrátane jeho prirodzeného prínosu k 
odstráneniu nerovností a k podpore 
rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti, musia zohľadňovať 
európsku zelenú dohodu, dodržiavať 
zásadu „nespôsobiť žiadne významné 
škody“ a prispievať k cieľom Únie v 
oblasti životného prostredia v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja.

Amendment 47

Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Amendment

5. Opatrenia oprávnené podľa 
odseku 1 môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

5. Opatrenia oprávnené podľa 
odseku 1 môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady. Aby sa vyhlo 
prekrývaniu financovania, členské štáty 
konzultujú s príslušnými miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, ktoré pôsobia ako 
riadiace orgány alebo 
sprostredkovateľské orgány pre fondy 
EÚ.

Amendment 48

Proposal for a regulation
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

Článok 5a
Technická pomoc

Každý členský štát môže využiť až 2,5 % 
svojich rozpočtových prostriedkov z 
rezervy na technickú pomoc na pomoc 
miestnym, regionálnym a vnútroštátnym 
orgánom pri riadení, monitorovaní, 
komunikácii a kontrole vykonávania 
opatrení prijatých na boj proti 
nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie a na pomoc 
najmä MSP pri prekonávaní zvýšenej 
administratívnej záťaže a zvýšených 
nákladov.

Amendment 49

Proposal for a regulation
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Amendment

b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 

vypúšťa sa
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a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;

Amendment 50

Proposal for a regulation
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

da) výdavky na podporu subjektov 
finančného sektora vrátane subjektov 
bankového sektora, ktoré mali prospech z 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie;

Amendment 51

Proposal for a regulation
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení.

2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených príslušnými orgánmi v 
členských štátoch vrátane platieb 
verejným a/alebo súkromným subjektom 
pri vykonávaní opatrení a na technickú 
pomoc.

Amendment 52

Proposal for a regulation
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

3a. Členské štáty, ktorých podiel zo 
zdrojov rezervy sa určí podľa prílohy I na 
základe rýb ulovených vo vodách 
patriacich do výhradnej hospodárskej 
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zóny (VHZ) Spojeného kráľovstva, 
pridelia aspoň 7 % svojej predbežne 
vyčlenenej sumy na opatrenia na podporu 
miestnych a regionálnych spoločenstiev, 
najmä sektoru drobného rybolovu, 
závislých od rybolovných činností.

Amendment 53

Proposal for a regulation
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Kritériá alokácie predbežného 
financovania, ktoré má Komisia vyplatiť 
členským štátom, sú stanovené v prílohe I.

1. Kritériá alokácie zdrojov, ktoré má 
Komisia vyplatiť členským štátom, sú 
stanovené v prílohe I.

Amendment 54

Proposal for a regulation
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Amendment

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 60 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 30 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

Amendment 55

Proposal for a regulation
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2023. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

1. Členské štáty po konzultácii so 
zainteresovanými stranami, ako sa uvádza 
v článku 5 odseku 3 písmene b) predložia 
Komisii žiadosť o finančný príspevok z 
rezervy do 30. septembra 2024. Komisia 
posúdi túto žiadosť a stanoví, či sa 
členským štátom poskytnú dodatočné sumy 
alebo či by sa nejaké sumy mali od 
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členských štátov vymáhať v súlade 
s článkom 11.

Amendment 56

Proposal for a regulation
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2023, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. júna 
2024, Komisia bude vymáhať celú sumu 
vyplatenú danému členskému štátu ako 
predbežné financovanie.

Amendment 57

Proposal for a regulation
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Žiadosť vychádza zo vzoru 
stanoveného v prílohe II. Žiadosť musí 
obsahovať informácie o celkových 
verejných výdavkoch vzniknutých 
a zaplatených členskými štátmi a hodnoty 
ukazovateľov výstupov pri podporovaných 
opatreniach. K žiadosti sa priložia 
dokumenty uvedené v článku 63 ods. 5, 6 
a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a správa o implementácii.

1. Žiadosť vychádza zo vzoru 
stanoveného v prílohe II. Žiadosť musí 
obsahovať informácie o celkových 
výdavkoch vzniknutých a zaplatených 
vnútroštátnymi, regionálnymi alebo 
miestnymi orgánmi v členských štátoch 
vrátane územného prerozdelenia výdavkov 
na úrovni NUTS 2 a hodnoty 
ukazovateľov výstupov pri podporovaných 
opatreniach. K žiadosti sa priložia 
dokumenty uvedené v článku 63 ods. 5, 6 
a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a správa o implementácii.

Amendment 58

Proposal for a regulation
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Amendment

a) opis vplyvu vystúpenia Spojeného a) opis negatívneho vplyvu 



RR\1232889SK.docx 33/127 PE680.711v02-00

SK

kráľovstva z Únie z hospodárskeho a zo 
sociálneho hľadiska vrátane identifikácie 
najviac zasiahnutých regiónov, oblastí 
a odvetví;

vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie z 
hospodárskeho, zo sociálneho, z územného 
a environmentálneho hľadiska vrátane 
identifikácie najvážnejšie zasiahnutých 
odvetví, regiónov, oblastí a miestnych 
komunít;

Amendment 59

Proposal for a regulation
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

ca) na žiadosť Komisie dôkazy o 
nepriaznivých dôsledkoch vystúpenia na 
podniky a hospodárske odvetvia, ktoré 
získali podporu z rezervy, s prihliadnutím 
na premiestnenie odvetví hospodárskej 
činnosti zo Spojeného kráľovstva do 
Únie; 

Amendment 60

Proposal for a regulation
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Amendment

e) opis prínosu opatrení k zmierneniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu.

e) opis prínosu opatrení k zásadám 
stanoveným v Európskom pilieri 
sociálnych práv vrátane podpory rodovej 
rovnosti a zavádzania rodového hľadiska, 
k digitálnej agende, k environmentálnym 
cieľom Únie v súlade s cieľmi zelenej 
dohody a Parížskej dohody a cieľmi OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja.

Amendment 61

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Amendment

a) celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (ďalej len 
„akceptovaná suma“);

a) sumu akceptovaných oprávnených 
výdavkov;

Amendment 62

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

aa) sumu technickej pomoci uvedenú v 
článku 5a;

Amendment 63

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

ab) súčet súm uvedených v písm. a) a 
aa) (ďalej len „celková akceptovaná 
suma“);

Amendment 64

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Amendment

b) či sa členskému štátu poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 5.

b) či sa členskému štátu poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 6.

Amendment 65

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Amendment

Ak akceptovaná suma presahuje tak sumu 
predbežného financovania, ako aj hodnotu 
0,06 % nominálneho HND dotknutého 
členského štátu v roku 2021, danému 
členskému štátu sa poskytne dodatočná 
suma z alokácie uvedenej v článku 4 ods. 3 
písm. b) a z akýchkoľvek súm 
prenesených podľa článku 8 ods. 4.

Ak celková akceptovaná suma presahuje 
sumu vyplateného predbežného 
financovania, danému členskému štátu sa 
poskytne dodatočná suma z alokácie 
uvedenej v článku 4 ods. 3 písm. b), kým 
sa nedosiahne suma predbežne alokovaná 
danému členskému štátu v súlade s 
prílohou I.

Amendment 66

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

Komisia v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu, alebo sumu, o ktorú bolo 
presiahnutých 0,06 % nominálneho HND 
v roku 2021, podľa toho, ktorá suma je 
vyššia.

Časť predbežnej alokácie členského štátu, 
na ktorú sa nevzťahuje celková 
akceptovaná suma, a akékoľvek sumy 
prenesené podľa článku 8 ods. 3 sa 
uvoľnia pre členské štáty, ktorých celková 
akceptovaná suma presahuje ich 
predbežnú alokáciu.

Amendment 67

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Amendment

Ak súčet dodatočných súm za všetky 
členské štáty vypočítaný podľa tohto 
odseku prvého pododseku presiahne zdroje 
dostupné podľa článku 4 ods. 3 písm. b), 
príspevky z rezervy sa úmerne znížia.

Ak súčet dodatočných súm vypočítaný za 
všetky členské štáty podľa tohto odseku 
prvého pododseku presiahne zdroje 
dostupné podľa článku 4 ods. 3 písm. b) a 
tohto odseku druhého pododseku, 
príspevky z rezervy sa v prípade súm 
presahujúcich predbežné alokácie úmerne 
znížia.

Amendment 68
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Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Amendment

5. Komisia zúčtuje príslušné 
predbežné financovanie a vyplatí 
akúkoľvek dodatočnú splatnú sumu do 
60 dní od prijatia vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 2.

5. Komisia zúčtuje príslušné 
predbežné financovanie a vyplatí 
akúkoľvek dodatočnú splatnú sumu do 
30 dní od prijatia vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 2.

Amendment 69

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Amendment

6. Ak je akceptovaná suma nižšia ako 
predbežné financovanie pre dotknutý 
členský štát, rozdiel sa bude vymáhať 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, a najmä s jeho prvou časťou 
kapitolou 6 oddielmi 3, 4 a 5. 
S vymoženými sumami sa zaobchádza ako 
s vnútornými pripísanými príjmami 
v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a v prípade uplatnenia odseku 3 tretieho 
pododseku tohto článku sa použijú na 
úmerné zvýšenie príspevkov vyplatených 
členským štátom oprávneným na 
dodatočné sumy podľa odseku 3 tohto 
článku, a to až do maximálnej výšky 
100 %. V prípade, že sa platby členským 
štátom podľa odseku 3 tohto článku 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

6. Ak je celková akceptovaná suma 
nižšia ako predbežné financovanie 
vyplatené dotknutému členskému štátu, 
rozdiel sa bude vymáhať v súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách, 
a najmä s jeho prvou časťou, hlavou IV, 
kapitolou 6, oddielmi 3, 4 a 5. 
S vymoženými sumami sa zaobchádza ako 
s vnútornými pripísanými príjmami 
v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a v prípade uplatnenia odseku 3 tretieho 
pododseku tohto článku sa použijú na 
úmerné zvýšenie príspevkov vyplatených 
členským štátom oprávneným na 
dodatočné sumy podľa odseku 3 tohto 
článku, a to až do maximálnej výšky 
100 %. V prípade, že sa platby členským 
štátom podľa odseku 3 tohto článku 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

Amendment 70

Proposal for a regulation
Článok 11 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Amendment

7. Komisia stanoví prostredníctvom 
vykonávacieho aktu dodatočné sumy 
splatné podľa tohto článku odseku 6 druhej 
vety. Uvedený vykonávací akt predstavuje 
rozhodnutie o financovaní v zmysle 
článku 110 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a právny 
záväzok v zmysle uvedeného nariadenia. 
Komisia vyplatí všetky dodatočné splatné 
sumy do 60 dní od prijatia uvedeného aktu.

7. Komisia stanoví prostredníctvom 
vykonávacieho aktu dodatočné sumy 
splatné podľa tohto článku odseku 6 druhej 
vety. Uvedený vykonávací akt predstavuje 
rozhodnutie o financovaní v zmysle 
článku 110 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a právny 
záväzok v zmysle uvedeného nariadenia. 
Komisia vyplatí všetky dodatočné splatné 
sumy do 30 dní od prijatia uvedeného aktu.

Amendment 71

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

1. Členské štáty pri vykonávaní úloh 
súvisiacich s implementáciou rezervy 
prijímajú všetky potrebné opatrenia vrátane 
legislatívnych, regulačných a správnych 
opatrení na ochranu finančných záujmov 
Únie, a to najmä:

1. Členské štáty, ako aj v príslušnom 
prípade ich regionálne a miestne orgány, 
pri vykonávaní úloh súvisiacich s 
implementáciou rezervy prijímajú všetky 
potrebné opatrenia vrátane legislatívnych, 
regulačných a správnych opatrení na 
ochranu finančných záujmov Únie, a to 
najmä:

Amendment 72

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Amendment

a) určia subjekt zodpovedný za 
riadenie finančného príspevku z rezervy 
a nezávislý audítorský subjekt v súlade 
s článkom 63 ods. 3 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a vykonávajú 
dohľad nad týmito subjektmi;

a) určia na príslušnej územnej úrovni 
subjekt alebo, ak sa to vyžaduje podľa 
inštitucionálneho, zákonného a 
finančného rámca členského štátu, 
subjekty, pokiaľ to vyžaduje ústavný 
rámec daného členského štátu, 
zodpovedné za riadenie finančného 
príspevku z rezervy a nezávislý audítorský 
subjekt v súlade s článkom 63 ods. 3 
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nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a vykonávajú dohľad nad týmito 
subjektmi;

Amendment 73

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Amendment

d) oznámia Komisii identitu určených 
subjektov a subjektu, ktorému sa vyplatí 
predbežné financovanie, a potvrdia, že boli 
vypracované opisy systémov, a to do troch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia;

d) oznámia Komisii identitu určeného 
subjektu alebo určených subjektov, 
ktorému/ktorým sa vyplatí predbežné 
financovanie, prípadne vrátane orgánov, 
na ktoré boli delegované úlohy a finančné 
prostriedky z rezervy, a potvrdia, že boli 
vypracované opisy systémov, a to do dvoch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia;

Amendment 74

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Na účely odseku 1 písm. a) a b) 
môžu členské štáty využiť subjekty 
a systémy riadenia a kontroly, ktoré už 
zaviedli na implementáciu financovania 
politiky súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie.

2. Na účely odseku 1 písm. a) a b) 
členské štáty využijú subjekty na 
príslušnej územnej úrovni a môžu využiť 
novovytvorené systémy riadenia a kontroly 
alebo systémy, ktoré už zaviedli, na 
implementáciu financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie.

Amendment 75

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

3. Subjekt zodpovedný za riadenie 3. Subjekt alebo subjekty zodpovedné 
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finančného príspevku z rezervy: za riadenie finančného príspevku z rezervy:

Amendment 76

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Amendment

Ak základný súbor pozostáva z menej ako 
300 jednotiek vzorky, môže sa na základe 
odborného úsudku nezávislého 
audítorského subjektu použiť neštatistická 
metóda výberu vzorky. V takýchto 
prípadoch musí byť veľkosť vzorky 
dostatočná na to, aby nezávislému 
audítorskému subjektu umožnila 
vypracovať platné audítorské stanovisko. 
Neštatistická metóda výberu vzorky musí 
zahŕňať najmenej 10 % náhodne vybraných 
jednotiek vzorky zo základného súboru za 
účtovný rok.

Ak základný súbor pozostáva z menej ako 
300 jednotiek vzorky, môže sa na základe 
odborného úsudku nezávislého 
audítorského subjektu použiť neštatistická 
metóda výberu vzorky. V takýchto 
prípadoch musí byť veľkosť vzorky 
dostatočná na to, aby nezávislému 
audítorskému subjektu umožnila 
vypracovať platné audítorské stanovisko. 
Neštatistická metóda výberu vzorky musí 
zahŕňať najmenej 10 % náhodne vybraných 
jednotiek vzorky zo základného súboru za 
referenčné obdobie.

Amendment 77

Proposal for a regulation
Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

5a. Ak sa členský štát rozhodne, že na 
účely rezervy nepoužije svoje systémy 
riadenia a kontroly zriadené na 
vykonávanie financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie, ale zriadi nový systém, 
Komisia do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
posúdi, či je systém účinný a zabezpečuje 
dostatočnú úroveň ochrany finančných 
záujmov Únie. Ak Komisia dospeje k 
záveru, že systém nie je účinný a 
neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany 
finančných záujmov Únie, odporučí 
danému členskému štátu nápravné 
opatrenia. Členský štát vykoná tieto 
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opatrenia do dvoch mesiacov po vydaní 
odporúčania Komisie.

Amendment 78

Proposal for a regulation
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Finančné opravy vykonané 
členským štátom v súlade s článkom 13 
ods. 1 písm. f) pozostávajú zo zrušenia 
celého finančného príspevku z rezervy 
alebo jej časti. Členský štát vymôže všetky 
sumy, o ktoré prišiel v dôsledku zistenej 
nezrovnalosti.

1. Finančné opravy vykonané 
členským štátom v súlade s článkom 13 
ods. 1 písm. f) pozostávajú zo zrušenia 
celého finančného príspevku z rezervy 
alebo jeho časti. Členský štát vymôže 
všetky sumy, o ktoré prišiel v dôsledku 
zistenej nezrovnalosti.

Amendment 79

Proposal for a regulation
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných opatrení.

Členské štáty a regióny sú zodpovedné za 
to, aby občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných opatrení s cieľom 
zmierniť negatívny vplyv na podniky a 
hospodárske odvetvia, zabrániť 
administratívnym prekážkam a posilniť 
ich informačné kampane na zvýšenie 
informovanosti o nových pravidlách 
zavedených po vystúpení Spojeného 
kráľovstva z Únie, a najmä zabezpečiť, 
aby príjemcovia opatrení uvedených v 
článku 5 boli informovaní o príspevku z 
rezervy ako iniciatívy Únie.

Amendment 80
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Proposal for a regulation
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Komisia do 30. júna 2026 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti 
a pridanej hodnoty EÚ. Komisia môže 
využiť všetky relevantné informácie, ktoré 
sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Do 30. júna 2026 sa vykoná 
vyhodnotenie rezervy z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia poskytne 
všetky relevantné informácie, ktoré sú už 
k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Amendment 81

Proposal for a regulation
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Komisia do 30. júna 2027 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
implementácii rezervy.

2. Komisia do 30. júna 2024 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade podrobnú 
správu o procese vykonávania tohto 
nariadenia, ku ktorej v prípade potreby 
pripojí legislatívny návrh, a do 30. júna 
2027 Komisia predloží záverečnú správu o 
vykonávaní rezervy Európskemu 
parlamentu, Rade, Výboru regiónov a 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru.

Amendment 82

Proposal for a regulation
Príloha I – podnadpis 1

Text predložený Komisiou Amendment

Alokačná metóda predbežného 
financovania z pobrexitovej adaptačnej 
rezervy

Alokačná metóda zdrojov z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy

Amendment 83
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Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

Predbežné financovanie z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa rozdelí medzi 
členské štáty podľa tejto metodiky:

Zdroje z pobrexitovej adaptačnej rezervy 
sa rozdelia medzi členské štáty podľa tejto 
metodiky:

Amendment 84

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Amendment

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného 
s obchodom so Spojeným kráľovstvom.

1. Podiel každého členského štátu na 
zdrojoch z pobrexitovej adaptačnej rezervy 
sa určuje ako súčet faktora spojeného s 
rybami ulovenými vo vodách, ktoré patria 
do výlučnej hospodárskej zóny (VHZ) 
Spojeného kráľovstva a faktora spojeného 
s obyvateľstvom námorných regiónov 
hraničiacich so Spojeným kráľovstvom.

Amendment 85

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Amendment

2. Faktor spojený s rybami ulovenými 
vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 600 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

2. Faktor spojený s rybami ulovenými 
vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 600 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 4,15 miliardy EUR. Faktor 
spojený s námornými pohraničnými 
regiónmi sa použije na alokovanie 250 
miliónov EUR. Každá z týchto súm je 
vyjadrená v cenách z roku 2018.

Amendment 86
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Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Amendment

ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu;

ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu umocneným na 
75 %;

Amendment 87

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Amendment

c) počiatočný podiel obchodu so 
Spojeným kráľovstvom sa upraví tak, že sa 
vynásobí indexom závislosti členského 
štátu;

c) počiatočný podiel obchodu so 
Spojeným kráľovstvom sa upraví tak, že sa 
vynásobí indexom závislosti členského 
štátu umocneným na 75 %;

Amendment 88

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou Amendment

g) ak tento výpočet vedie k alokácii 
prekračujúcej 0,35 % HND členského štátu 
(meraného v eurách), alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úrovni 
0,35 % jeho HND. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa opätovne 
rozdelia medzi ostatné členské štáty 
úmerne k ich podielom nepodliehajúcim 
obmedzeniu;

g) ak tento výpočet vedie k alokácii 
prekračujúcej 0,36% HND členského štátu 
(meraného v eurách), alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úrovni 
0,36% jeho HND. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa opätovne 
rozdelia medzi ostatné členské štáty 
úmerne k ich podielom nepodliehajúcim 
obmedzeniu;

Amendment 89

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno h



PE680.711v02-00 44/127 RR\1232889SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Amendment

h) ak z výpočtu uvedeného v písmene 
g) vyplýva intenzita pomoci vyššia než 
190 EUR na obyvateľa, alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úroveň 
zodpovedajúcu intenzite pomoci vo výške 
190 EUR na obyvateľa. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa rozdelia 
medzi členské štáty, na ktoré sa nevzťahuje 
obmedzenie podľa písmen g) alebo h), a to 
úmerne k ich podielom podľa výpočtu 
v písmene g).

h) ak z výpočtu uvedeného v písmene 
g) vyplýva intenzita pomoci vyššia než 
195 EUR na obyvateľa, alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úroveň 
zodpovedajúcu intenzite pomoci vo výške 
195 EUR na obyvateľa. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa rozdelia 
medzi členské štáty, na ktoré sa nevzťahuje 
obmedzenie podľa písmen g) alebo h), a to 
úmerne k ich podielom podľa výpočtu 
v písmene g).

Amendment 90

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Amendment

4 a. Faktor spojený s námornými 
hraničnými regiónmi sa stanovuje 
výpočtom podielu každého členského štátu 
na celkovom počte obyvateľov námorných 
regiónov hraničiacich so Spojeným 
kráľovstvom. Námorné hraničné regióny 
sú regióny úrovne NUTS 3 s pobrežnou 
hranicou a ďalšie regióny úrovne NUTS 
3, v ktorých aspoň polovica obyvateľstva 
regiónu žije vo vzdialenosti do 25 
kilometrov od pobrežnej hranice. 
Pobrežná hranica je vymedzená ako 
pobrežie, ktoré sa nachádza najviac 150 
km od pobrežia Spojeného kráľovstva.

Amendment 91

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Amendment

5. Na účely výpočtu rozdelenia 
predbežného financovania z pobrexitovej 

5. Na účely výpočtu rozdelenia 
zdrojov z pobrexitovej adaptačnej rezervy:
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adaptačnej rezervy:

Amendment 92

Proposal for a regulation
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

f a) referenčným obdobím v prípade 
obyvateľstva regiónov úrovne NUTS 3 je 
rok 2017.

Amendment 93

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Amendment

7a V relevantných prípadoch 
orgán alebo orgány, na 
ktoré boli delegované 
úlohy a finančné 
prostriedky z rezervy.

Amendment 94

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 8 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Krátky opis zasiahnutých oblastí a odvetví 
a zavedených opatrení reakcie

Opis zasiahnutých oblastí a odvetví 
a zavedených opatrení reakcie

Amendment 95

Proposal for a regulation
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Príloha II – tabuľka – riadok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Amendment

8a Opis viacúrovňového 
dialógu a mechanizmu 
monitorovania

Amendment 96

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 9 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Celkové verejné výdavky vzniknuté 
a zaplatené pred odpočtami

Celkové výdavky vzniknuté a zaplatené 
pred odpočtami

Amendment 97

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Amendment

14a Územné prerozdelenie 
výdavkov na úrovni 
NUTS 2

Amendment 98

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.1 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Opatrenia na pomoc podnikom a miestnym 
spoločenstvám, na ktoré má vystúpenie 
nepriaznivý vplyv

Opatrenia na podporu súkromných a 
verejných podnikov, najmä MSP, 
SZČO, miestnych spoločenstiev a 
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organizácií nepriaznivo zasiahnutých 
vystúpením

Amendment 99

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Opatrenia na podporu najviac zasiahnutých 
odvetví hospodárstva

Opatrenia na podporu najvážnejšie 
zasiahnutých odvetví hospodárstva

Amendment 100

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.3 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Opatrenia na pomoc podnikom a miestnym 
spoločenstvám, ktoré závisia od 
rybolovných činností vo vodách Spojeného 
kráľovstva

Opatrenia na pomoc regionálnym 
a miestnym spoločenstvám a 
organizáciám, najmä sektoru drobného 
rybolovu, ktoré závisia od rybolovných 
činností vo vodách Spojeného kráľovstva, 
vo vodách jeho území s osobitným 
postavením alebo vo vodách, na ktoré sa 
vzťahujú rybárske dohody s pobrežnými 
štátmi, kde sa rybolovné možnosti flotíl 
EÚ znížili v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie

Amendment 101

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.4 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Opatrenia na podporu zamestnanosti 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a odbornej 
prípravy v zasiahnutých odvetviach

Opatrenia na podporu tvorby pracovných 
miest a zamestnanosti vrátane zelených 
pracovných miest, režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a odbornej 
prípravy v nepriaznivo postihnutých 
odvetviach a na prijatie opatrení na 
uľahčenie opätovného začlenenia 
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občanov Únie, ako aj osôb s právom 
zdržiavať sa na území Únie alebo na 
území členského štátu, ktorý opustil 
Spojené kráľovstvo v dôsledku jeho 
vystúpenia

Amendment 102

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Amendment

15.4 a Opatrenia na zmiernenie narušení 
spôsobených vystúpením Spojeného 
kráľovstva pre miestnu a regionálnu 
cezhraničnú spoluprácu a výmenné 
programy;

Amendment 103

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 15.5 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Amendment

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
hraničných a bezpečnostných kontrol 
vrátane dodatočných zamestnancov 
a infraštruktúry

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
hraničných a bezpečnostných kontrol 
vrátane dodatočných zamestnancov a ich 
odbornej prípravy a infraštruktúry

Amendment 104

Proposal for a regulation
Príloha II – tabuľka – riadok 16 – stĺpec 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Amendment

Stručný opis/suma
(napr. využitie financovania v rámci 
politiky súdržnosti/REACT-
EU/FST/Mechanizmu na podporu obnovy 

Opis/suma
(napr. využitie financovania v rámci 
politiky súdržnosti/REACT-
EU/FST/Mechanizmu na podporu obnovy 
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a odolnosti/iné – spresnite) a odolnosti/iné – spresnite)

Amendment 105

Proposal for a regulation
Príloha II – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

ba) zavedené systémy kontroly 
zabezpečujú zákonnosť a správnosť 
príslušných transakcií.

Amendment 106

Proposal for a regulation
Príloha III – bod 1 – podbod 1.3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Amendment

aa) v relevantných prípadoch subjekt 
alebo subjekty, na ktoré boli delegované 
úlohy a finančné prostriedky z rezervy 
(názov, adresa a kontaktné miesto 
orgánu):
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod a kontext návrhu

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) 
vystúpilo z Únie 1. februára 2020, keď nadobudla platnosť dohoda o vystúpení a ustanovenia 
o prechodnom období, ktoré trvalo do 31. decembra 2020. 

Obe strany uzatvorili 24. decembra 2020 novú dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom s cieľom obmedziť nepriaznivé dôsledky vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie a vytvoriť rámec spolupráce, ktorý by mal tvoriť základ silného a 
konštruktívneho budúceho partnerstva, pričom sa zabráni najrušivejším možnostiam scenára 
bez dohody a v strednodobom až dlhodobom horizonte sa zabezpečí právna istota.

Keďže od skončenia prechodného obdobia sa už Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na 
politikách Únie, rušivý vplyv jeho vystúpenia na hospodárske, obchodné a sociálne vzťahy sa 
už začal prejavovať. 

Hoci vystúpenie sa dotýka Únie ako celku, niektoré členské štáty, regióny, odvetvia a 
podniky, najmä tie, ktoré boli so Spojeným kráľovstvom značne prepojené, budú pociťovať 
negatívnejšie následky a očakáva sa, že utrpia významné hospodárske a finančné straty. 

Spravodajca pripomína závery Európskej rady, ktoré prijala na svojom mimoriadnom 
zasadnutí 17. – 21. júla 2020 v čase, keď už boli tieto neodvratné následky zjavné a prijalo sa 
rozhodnutie zriadiť pobrexitovú adaptačnú rezervu (ďalej len „rezerva“) ako nástroj 
solidarity, prostredníctvom ktorého sa má poskytovať finančná podpora najviac zasiahnutým 
členským štátom, regiónom a odvetviam, aby sa vysporiadali s nepriaznivými dôsledkami 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorý nadväzuje na dohodu Európskej rady, a pripomína, že 
je súčasťou prípravy na koniec prechodného obdobia a vychádza z práce inštitúcií a členských 
štátov EÚ a dopĺňa ju, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti pripravenosti prijaté v rámci 
príslušných politík Únie počas rokovaní podľa článku 50 ZEÚ. 

2. Výber nástroja

Spravodajca víta, že pri návrhu rezervy sa vychádza z dlhoročných skúseností Fondu 
solidarity Európskej únie a politiky súdržnosti a zároveň sa rezerva prispôsobuje úplne novým 
okolnostiam a cieľu čeliť vplyvom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. 

Okrem toho víta, že navrhované nariadenie sa prijme v rámci spolurozhodovacieho postupu a 
že rezerva sa bude implementovať v rámci zdieľaného riadenia. 

Súhlasí s názorom Komisie, že rezerva by mala zohľadňovať bezprecedentnú situáciu 
členských štátov a jej špecifickosť a potrebu, aby členské štáty rýchlo a pružne reagovali na 
všetky problémy, ktoré sa objavia v rámci ich hospodárstiev. 
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3. Zdroje z rezervy

Spravodajca berie na vedomie maximálne zdroje na implementáciu rezervy vo výške 
5 370 994 000 EUR v bežných cenách, pričom táto suma sa bude financovať ako osobitný 
nástroj mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca EÚ. 

Upriamuje pozornosť na skutočnosť, že celkové hospodárske a finančné straty spojené s 
vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie v prípade niektorých členských štátov, regiónov a 
verejných aj súkromných podnikov a odvetví budú značné, ale v súčasnosti ich ešte nemožno 
vyčísliť. Malo by sa pritom zabrániť vytváraniu dojmu, že celková suma, ktorá je z rezervy k 
dispozícii, bude postačovať na pokrytie všetkých týchto strát. 

4. Ciele a oprávnené kategórie opatrení

Z rezervy sa poskytnú finančné príspevky členským štátom na to, aby mohli čeliť 
nepriaznivým dôsledkom vystúpenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni regiónov a odvetví, 
najmä tých, ktoré sú ním zasiahnuté najviac, a zmiernil sa tak jeho vplyv na hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť. 

Hoci spravodajca podporuje neúplný a orientačný zoznam oprávnených kategórií opatrení 
navrhnutých Komisiou, domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa by sa podstatná časť 
príspevku z rezervy mala použiť na opatrenia na podporu podnikov, najmä MSP, čo im 
umožní prispôsobiť sa novému podnikateľskému prostrediu a chrániť úroveň zamestnanosti. 

S cieľom obmedziť riziko, že rezerva sa použije na podporu opatrení, ktoré neprispievajú k 
zamýšľanému cieľu alebo dokonca nie sú oprávnené, a tým aj zamedziť riziku, že členským 
štátom nebudú uhradené ich výdavky, spravodajca navrhuje, aby Komisia pomáhala členským 
štátom pri príprave opatrení, ktoré sa majú podporiť. 

5. Vyčlenenie prostriedkov na odvetvie rybárstva

Spravodajca sa domnieva, že dohoda o vystúpení sa nielenže uzavrela vo veľmi neskorom 
štádiu, ale v dôsledku dohodnutého obmedzenia rybolovných činností bude odvetvie 
rybárstva pravdepodobne jedným z vážne zasiahnutých odvetví. Preto navrhuje, aby sa časť z 
celkovej sumy predbežného financovania súvisiacej s rybolovom vyčlenila jednotlivým 
členským štátom na opatrenia na podporu podnikov a miestnych spoločenstiev závislých od 
rybolovných činností. 

6. Obdobie oprávnenosti a oprávnené výdavky

Vzhľadom na špecifickú povahu rezervy spravodajca súhlasí s pomerne krátkym obdobím 
implementácie, ako ho navrhuje Komisia. Spravodajca však zastáva názor, že obdobie 
oprávnenosti by malo vo väčšej miere zohľadňovať opatrenia prijaté členskými štátmi na 
zmiernenie očakávaných rušivých dôsledkov vystúpenia pred uplynutím prechodného 
obdobia, a navrhuje, aby obdobie oprávnenosti na vykonávanie takýchto opatrení trvalo od 1. 
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januára 2019 do 31. decembra 2022. Spravodajca ďalej objasňuje, že príspevok z rezervy by 
sa mal poskytovať v podobe refundácie oprávnených nákladov skutočne vynaložených počas 
referenčného obdobia, a to aj na úrovni prijímateľov, a zaplatených členskými štátmi za 
opatrenia vykonané do 30. júna 2023. 

7. Účasť miestnych a regionálnych samospráv, sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti

Pri navrhovaní podporných opatrení by sa členské štáty mali zamerať najmä na regióny, 
oblasti, miestne spoločenstvá a podniky, ktoré sú vystúpením zasiahnuté v najväčšej miere, 
vrátane tých, ktoré sú závislé od rybolovných činností. Spravodajca by chcel zabezpečiť, aby 
členské štáty nadviazali viacúrovňový dialóg prinajmenšom s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi najviac zasiahnutých regiónov a oblastí, ako aj so sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou, keďže toto zapojenie pomôže lepšie určiť potreby a účinnejšie implementovať 
rezervu. 

8. Predbežné financovanie a dodatočná suma

Spravodajca sa domnieva, že dva faktory, ktorými sú obchod s tovarom a službami so 
Spojeným kráľovstvom a ryby ulovené vo výhradnej hospodárskej zóne Spojeného 
kráľovstva, ktoré Komisia zvolila a uplatnila v metodike výpočtu predbežného financovania 
členských štátov, poukazujú na historicky silné väzby a úzke hospodárske vzťahy medzi 
jednotlivými členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom. Uvedomuje si riziko, že zvolená 
metóda prideľovania prostriedkov nemusí v plnej miere odzrkadľovať konkrétne priame alebo 
nepriame prepojenie hospodárstva jednotlivých členských štátov so Spojeným kráľovstvom, 
ale metodika dostatočne odráža ducha solidarity, ktorý je základom vytvorenia rezervy, a 
mala by sa vnímať aj v kontexte nedávno uzatvorených rokovaní o viacročnom finančnom 
rámci a o nástroji NextGenerationEU. 

Spravodajca tiež podporuje návrh aktivovať rezervu v dvoch kolách prideľovania 
prostriedkov, pričom prostriedky v rámci prvého kola (vo výške 4 244 832 000 EUR) budú 
vyplatené v roku 2021 vo forme predbežného financovania a prostriedky v rámci druhého 
kola (vo výške 1 126 162 000 EUR) budú vyplatené v roku 2024 ako dodatočné príspevky na 
základe skutočných výdavkov po predložení žiadosti a správy o implementácii. Tento prístup 
by mal členským štátom umožniť rýchlo reagovať na výnimočnú situáciu a účinnejšie čeliť 
negatívnym dôsledkom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. 

9. Predkladanie žiadostí o finančný príspevok z rezervy

Členské štáty budú môcť požiadať o finančný príspevok z rezervy do 30. septembra 2023, 
pričom musia uviesť podrobné informácie o vzniknutých výdavkoch. Spravodajca sa 
domnieva, že Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť správe o implementácii, ktorá 
bude obsahovať opis prijatých opatrení a spôsobu ich vykonávania a ktorá bude spolu s 
vyhlásením riadiaceho subjektu a nezávislou audítorskou správou pripojená k žiadosti. Pri 
posudzovaní oprávnenosti a vhodnosti opatrení zvolených jednotlivými členskými štátmi by 
Komisia mala v každom prípade overiť priamu súvislosť s vystúpením a zohľadniť 
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premiestnenie hospodárskych činností zo Spojeného kráľovstva do Únie. 

10. Riadenie a kontrola

Vzhľadom na ojedinelý charakter vystúpenia Spojeného kráľovstva sa spravodajca domnieva, 
že návrh rezervy a príslušné výnimky z nariadenia o rozpočtových pravidlách – t .j. 
mimoriadne vysoké predbežné financovanie, druhá platba, žiadne ročné záväzky, platby a 
výročné správy – sú vhodné, navrhuje však, aby členské štáty s cieľom predchádzať 
nezrovnalostiam a podvodom využívali už existujúce určené subjekty a systémy zriadené 
podľa pravidiel zdieľaného riadenia, ktorými sa riadia fondy politiky súdržnosti a Fond 
solidarity EÚ.

V návrhu Komisie sa počíta s určeným subjektom zodpovedným za riadenie finančného 
príspevku z rezervy, nezávislým audítorským subjektom a orgánom, ktorému Komisia 
vypláca predbežné financovanie. Spravodajca by chcel objasniť, že členské štáty by mali v 
súlade so svojím inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom vymenovať ďalšie orgány, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, a delegovať na ne úlohy a finančné prostriedky z 
rezervy. 

11. Komunikácia a viditeľnosť

Spravodajca podporuje návrh Komisie, podľa ktorého by členské štáty mali byť povinné 
zvyšovať povedomie o príspevku Únie z rezervy a o tomto príspevku, jeho objeme a podpore 
z rezervy informovať potenciálnych prijímateľov, účastníkov a širokú verejnosť, keďže 
činnosti v oblasti transparentnosti, komunikácie a viditeľnosti majú zásadný význam pre 
zviditeľnenie činnosti Únie v mieste vykonávania. 

Okrem toho navrhuje, aby boli o príspevku z rezervy ako iniciatíve Únie informovaní najmä 
koneční prijímatelia. 

V neposlednom rade spravodajca využíva túto príležitosť na to, aby členským štátom 
pripomenul, že zodpovednosť informovať európskych občanov o rozhodnutiach a činnostiach 
Únie nenesie len samotná EÚ, ale aj jej členské štáty, a že tým sa občanom poskytuje lepší 
prístup k informáciám a umožňuje sa im lepšie pochopiť vplyv politík EÚ na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej a miestnej úrovni.
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11.5.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová 
adaptačná rezerva
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*) : Valérie Hayer

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a má trvať do 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a skončilo 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
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o budúcom vzťahu. o budúcom vzťahu.

__________________ __________________
11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Po skončení prechodného obdobia 
budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Očakávajú 
sa rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
podniky, občanov a verejnú správu. Týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby 
na ne boli pripravené.

(2) Teraz, keď sa prechodné obdobie 
skončilo, existujú v obchode a 
cezhraničnej výmene medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom prekážky. To má 
rozsiahle a ďalekosiahle sociálne a 
hospodárske následky pre podniky, najmä 
MSP vrátane mikropodnikov, občanov a 
verejnú správu, mieste spoločenstvá a 
regióny, ako sú okrem iného 
administratívne postupy pre poskytovanie 
služieb a dovážajúce a vyvážajúce 
podniky, čo vytvára komplikované zápchy 
na hraniciach, sťažuje obchod a bráni 
oživeniu hospodárstva. Tieto dôsledky by 
sa mali čo najviac zmierniť.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky, 
sociálny a územný vplyv vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie a preukázať 
solidaritu so všetkými členskými štátmi, 
regiónmi a odvetviami, najmä s tými, ktoré 
sú zasiahnuté najviac. Pretrváva však 
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mnoho nejasností spojených s dôsledkami 
vystúpenia Spojeného kráľovstva, takže je 
ťažké určiť, aký bude konkrétny dosah na 
hospodárstvo určitého členského štátu. Dá 
sa napríklad očakávať možný pozitívny 
prínos presunu hospodárskych činností zo 
Spojeného kráľovstva do Únie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) 
s cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie zasiahnuté najviac, 
a zmierniť tak súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné verejné výdavky, ktoré 
členským štátom vzniknú v súvislosti 
s opatreniami osobitne prijatými na 
zmiernenie týchto dôsledkov.

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) s 
cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami pre členské 
štáty, regióny a odvetvia a pracovníkov a 
miestne spoločenstvá, najmä pre tie, ktoré 
sú vystúpením Spojeného kráľovstva z 
Únie zasiahnuté najviac, a zmierniť tak 
súvisiaci vplyv na hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť. Mali by sa ňou úplne 
alebo čiastočne pokryť dodatočné verejné 
výdavky, ktoré členským štátom a 
regiónom vzniknú v súvislosti s 
opatreniami osobitne prijatými na 
zmiernenie týchto dôsledkov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností vo vodách 

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti, odvetvia, pracovníkov, 
organizácie, podniky,  miestne 
spoločenstvá a hospodárske odvetvia, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
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Spojeného kráľovstva. Je možné, že 
členské štáty budú musieť prijať osobitné 
opatrenia najmä na podporu podnikov 
a odvetví hospodárstva, ktoré sú 
vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

kráľovstva a ktorým by mali prideliť 
finančné prostriedky z rezervy, a to 
napríklad tým, že budú poskytovať pomoc 
pri hľadaní nových vývozných trhov alebo 
diverzifikácii dodávateľských reťazcov a 
venovať osobitnú pozornosť MSP vrátane 
mikropodnikov, ktorým často chýba 
administratívna, právna a finančná 
kapacita na prípravu a vykonávanie 
pohotovostných plánov s cieľom 
zabezpečiť kvalitné pracovné miesta. 
Členské štáty by mali zaistiť, aby sa v 
týchto obzvlášť zasiahnutých regiónoch a 
miestnych spoločenstvách vytvárali 
vysokokvalitné pracovné miesta. V tejto 
súvislosti si osobitnú pozornosť zasluhujú 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré sú do značnej miery závislé od 
rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva. Je preto vhodné 
poskytnúť demonštratívny zoznam druhov 
opatrení, prostredníctvom ktorých sa tieto 
ciele dosiahnu s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zároveň je dôležité jasne stanoviť 
všetky vylúčenia z podpory poskytovanej z 
tejto rezervy. Z rezervy by sa nemala 
podporovať daň z pridanej hodnoty, keďže 
predstavuje príjem členského štátu, ktorým 
sa vyrovnávajú súvisiace náklady pre 
rozpočet členského štátu. S cieľom čo 
najefektívnejšie zamerať využitie 
obmedzených zdrojov by na podporu 
z rezervy nemala byť oprávnená 
technická pomoc, ktorú využívajú subjekty 
zodpovedné za implementáciu rezervy. 
V súlade so všeobecným prístupom voči 
politike súdržnosti by sa nemali 
podporovať výdavky spojené 
s premiestnením alebo výdavky v rozpore 

(6) Zároveň je dôležité jasne stanoviť 
všetky vylúčenia z podpory poskytovanej z 
tejto rezervy. Z rezervy by sa nemala 
podporovať daň z pridanej hodnoty, keďže 
predstavuje príjem členského štátu, ktorým 
sa vyrovnávajú súvisiace náklady pre 
rozpočet členského štátu. V súlade so 
všeobecným prístupom voči politike 
súdržnosti by sa nemali v zásade 
podporovať výdavky spojené 
s premiestnením alebo výdavky v rozpore 
s platným právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom.
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s platným právom Únie alebo 
vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zabezpečiť, aby sa čo 
najefektívnejšie využívali zdroje rezervy, 
by členské štáty mali mať možnosť využiť 
primeranú časť svojich alokácií na 
technickú pomoc pre subjekty zodpovedné 
za implementáciu rezervy.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 
1. júla 2020 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 30 mesiacov.

(7) Obdobie oprávnenosti na 
vykonávanie opatrení zameraných na 
zmiernenie vplyvu nepriaznivých 
dôsledkov vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie na členské štáty a ich 
hospodárstva a prispôsobenie sa mu by sa 
malo stanoviť s prihliadnutím na to, že 
Spojené kráľovstvo vystúpilo z Únie 1. 
februára 2020, že členské štáty začali 
prijímať takéto opatrenia pred skončením 
prechodného obdobia a že určité opatrenia 
na kontrolu hraníc, ako napríklad 
opatrenia uložené Spojeným kráľovstvom 
na vývoz z Únie, sa majú uplatňovať 
postupne. Obdobie oprávnenosti by preto 
malo začať plynúť 1. januára 2020 a 
trvať do 31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Finančné opatrenia v rámci 
rezervy by mali byť v súlade s 
programami a prioritami Únie, ako je 
digitálna transformácia, spravodlivá 
klimatická transformácia a Európsky 
pilier sociálnych práv, a dopĺňať ich, 
pričom by sa malo zabrániť duplicitnému 
financovaniu tých istých výdavkov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
prenosy a vymáhanie prostriedkov rezervy. 
Pri dodržaní zásady každoročného 
stanovovania rozpočtu Únie by sa týmto 
nariadením mal umožniť prenos 
nepoužitých finančných prostriedkov nad 
rámec prostriedkov stanovených 
v nariadení o rozpočtových pravidlách, čím 
by sa maximalizovala schopnosť rezervy 
riešiť nepriaznivé dôsledky vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva.

(10) Rezerva by sa mala implementovať 
v súlade so zásadou správneho 
finančného riadenia vrátane účinnej 
prevencie a stíhania daňových podvodov, 
daňových únikov, vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a agresívneho daňového 
plánovania. Na účely správneho 
finančného riadenia by sa mali stanoviť 
osobitné pravidlá pre rozpočtové záväzky, 
platby, prenosy a vymáhanie prostriedkov 
rezervy. Pri dodržaní zásady každoročného 
stanovovania rozpočtu Únie by sa týmto 
nariadením mal vzhľadom na veľmi 
výnimočnú a špecifickú povahu rezervy 
umožniť prenos nepoužitých finančných 
prostriedkov nad rámec prostriedkov 
stanovených v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, čím by sa maximalizovala 
schopnosť rezervy riešiť nepriaznivé 
dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na členské štáty a ich hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
rozdeľovania by mal zohľadňovať význam 
obchodu so Spojeným kráľovstvom 
a význam rybolovu vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva, 
a to na základe spoľahlivých a oficiálnych 
štatistík. Vzhľadom na jedinečnú povahu 
udalosti, ktorú predstavuje vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v troch splátkach v rokoch 2021, 
2022 a 2023 vyplatiť významná časť 
týchto prostriedkov vo forme predbežného 
financovania. Spôsob rozdeľovania by mal 
zohľadňovať význam obchodu so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrený ako 
percentuálny podiel HDP, význam 
rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne 
Spojeného kráľovstva, význam susedských 
väzieb pre námorné pohraničné regióny a 
ich spoločenstvá a význam obchodu so 
Spojeným kráľovstvom na vnútornom 
trhu, a to na základe najnovších 
spoľahlivých a oficiálnych štatistík, a malo 
by sa ním zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi. Okrem toho, keďže sa dohoda o 
obchode a spolupráci nezaoberá 
prístupom na trh pre spoločnosti v odvetví 
finančných služieb a keďže pozitívne 
účinky presahovania, ako je 
premiestnenie niekoľkých činností, sú už 
v rámci Únie viditeľné, toto odvetvie by sa 
malo vylúčiť z celkového objemu tovaru a 
služieb, ktorý sa zohľadňuje pri výpočte 
faktora spojeného s obchodom na 
vnútornom trhu. Vzhľadom na jedinečnú 
povahu udalosti, ktorú predstavuje 
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, 
a neistotu spojenú s kľúčovými aspektmi 
vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom 
a Úniou po uplynutí prechodného obdobia, 
je zložité predvídať vhodné opatrenia, 
ktoré budú musieť členské štáty rýchlo 
prijať, aby sa vyrovnali s dôsledkami 
vystúpenia. Je preto nevyhnutné poskytnúť 
členským štátom flexibilitu, a najmä 
umožniť Komisii prijať rozhodnutie 
o financovaní, ktorým sa umožní 
predbežné financovanie bez povinnosti 
poskytnúť opis konkrétnych opatrení podľa 
článku 110 ods. 2 nariadenia 
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o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Členské štáty by mali v 
súlade so svojím inštitucionálnym, 
právnym a finančným rámcom určiť 
relevantný subjekt alebo subjekty na 
príslušnej územnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so všetkými členskými 
štátmi by sa mal stanoviť jeden konečný 
termín na predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok z rezervy platný pre všetky 
členské štáty. Osobitná povaha nástroja a 
relatívne krátke obdobie implementácie 
odôvodňujú zavedenie individuálne 
prispôsobeného referenčného obdobia; 
požiadavka, aby členské štáty každý rok 
poskytovali dokumenty požadované v 
článku 63 ods. 5, 6 a 7 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, by v tomto 
kontexte bola neprimeraná. Vzhľadom na 
to, že riziká pre rozpočet Únie sa zároveň 
zmierňujú požiadavkou, aby členské štáty 
zaviedli spoľahlivý systém riadenia 
a kontroly, je odôvodnené odchýliť sa od 

(13) Na zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so všetkými členskými 
štátmi by sa mal stanoviť jeden konečný 
termín na predkladanie žiadostí o finančný 
príspevok z rezervy platný pre všetky 
členské štáty. Osobitná povaha nástroja a 
relatívne krátke obdobie implementácie 
odôvodňujú zavedenie individuálne 
prispôsobeného referenčného obdobia; 
požiadavka, aby členské štáty každý rok 
poskytovali dokumenty požadované v 
článku 63 ods. 5, 6 a 7 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, by v tomto 
kontexte bola neprimeraná. Vzhľadom na 
to, že riziká pre rozpočet Únie sa zároveň 
zmierňujú požiadavkou, aby členské štáty 
využívali svoje existujúce spoľahlivé 
systémy riadenia a kontroly alebo ich 
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povinnosti každý rok vo februári alebo 
v marci predkladať požadované 
dokumenty. S cieľom umožniť Komisii 
kontrolovať správnosť využívania 
finančného príspevku z rezervy by mali 
byť členské štáty povinné predkladať v 
rámci žiadosti správy o implementácii, 
v ktorých poskytnú podrobnejšie 
informácie o financovaných akciách, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu 
a stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade 
s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi.

vytvárali, je odôvodnené odchýliť sa od 
povinnosti každý rok vo februári alebo v 
marci predkladať požadované dokumenty. 
S cieľom umožniť Komisii kontrolovať 
správnosť využívania finančného 
príspevku z rezervy by mali byť členské 
štáty povinné predkladať v rámci žiadosti 
správy o implementácii, v ktorých 
poskytnú podrobnejšie informácie o 
financovaných akciách a účtovných 
zložkách, súhrn záverečných audítorských 
správ a vykonaných kontrol, ako aj 
vyhlásenie riadiaceho subjektu a 
stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu vypracované v súlade s 
medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi. S cieľom zabezpečiť súlad s 
požiadavkami na riadenie a kontrolu a 
rýchlu implementáciu rezervy by Komisia 
mala usporiadať informačné stretnutia 
pre členské štáty a vypracovať príručku 
implementácie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu 
k členským štátom. Tieto požiadavky by 
v prípade potreby mali zahŕňať aj 
merateľné ukazovatele ako základ pre 
hodnotenie rezervy.

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu 
k členským štátom a vnútroštátnym, 
regionálnym alebo miestnym orgánom. 
Tieto požiadavky by v prípade potreby 
mali zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
základ pre hodnotenie rezervy.

_________________ _________________
13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 

13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
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o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
S cieľom sústrediť podporu na členské 
štáty, ktoré sú vystúpením zasiahnuté 
najviac, by malo byť v medziach 
disponibilných zdrojov možné povoliť 
ďalšiu alokáciu z rezervy pre ten členský 
štát, kde výdavky, ktoré Komisia prijala 
ako oprávnené, presiahnu sumu 
vyplatenú ako predbežné financovanie 
a 0,06 % nominálneho hrubého 
národného dôchodku (HND) dotknutého 
členského štátu v roku 2021. Vzhľadom 
na rozsah očakávaného hospodárskeho 
šoku by sa mala stanoviť možnosť 
využívať sumy vrátené z predbežného 
financovania na úhradu dodatočných 
výdavkov členských štátov.

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie, vymáhať nepoužité sumy a 
rozhodnúť o dodatočných platbách do 
výšky predbežnej alokácie. Vzhľadom na 
rozsah očakávaného hospodárskeho šoku 
by sa nepoužité sumy z predbežnej 
alokácie mali uvoľniť pre členské štáty, 
ktorých celková akceptovaná suma 
presahuje ich predbežné alokácie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné za riadenie rezervy, 
ako aj osobitný nezávislý audítorský 
subjekt. Z dôvodu zjednodušenia môžu 
členské štáty využiť existujúce určené 
subjekty a systémy zriadené na účel 
riadenia a kontroly financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie. Je potrebné spresniť 
povinnosti členských štátov a stanoviť 
osobitné požiadavky pre určené subjekty.

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné za riadenie rezervy, 
ako aj osobitný nezávislý audítorský 
subjekt. Členské štáty by mali využiť 
existujúce systémy a mali by delegovať 
úlohy na existujúce určené subjekty, a to 
aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
zriadené na účel riadenia a kontroly 
financovania politiky súdržnosti alebo 
Fondu solidarity Európskej únie. Je 
potrebné spresniť povinnosti členských 
štátov a stanoviť osobitné požiadavky pre 
určené subjekty. V prípade, že členské 
štáty vytvoria nové subjekty, Komisia by 
mala do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
posúdiť, či poskytujú dostatočnú úroveň 
ochrany finančných záujmov Únie. 
Komisia by mala zabezpečiť konzistentný 
a porovnateľný audítorský prístup vo 
všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9514, 
nariadením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9615 a nariadením Rady (EÚ) 
2017/193916 majú byť finančné záujmy 
Únie chránené primeranými opatreniami 
vrátane prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania správnych sankcií. Konkrétne 
môže Európsky úrad pre boj proti 

(17) V súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách, nariadením Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/9514, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9615, 
nariadením Rady (EÚ) 2017/193916 a 
nariadením (EÚ, Euratom) 2020/2092 o 
všeobecnom režime podmienenosti na 
ochranu rozpočtu Únie majú byť finančné 
záujmy Únie chránené primeranými 
opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, 
nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a 
podvodov, vymáhania stratených, 
nesprávne vyplatených alebo nesprávne 
použitých finančných prostriedkov a 
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podvodom (OLAF) vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201317 
a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii 
alebo k akejkoľvek inej protiprávnej 
činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137118. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

prípadne ukladania správnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/201317 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste 
s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku 
korupcii alebo k akejkoľvek inej 
protiprávnej činnosti poškodzujúcej 
finančné záujmy Únie. V súlade 
s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže 
Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať 
podvody a iné trestné činy, ktoré 
poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa 
stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo subjekt, 
ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, 
v plnej miere spolupracovať pri ochrane 
finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, 
úradu OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov potrebné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

_________________ _________________
14 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

14 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

15 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

15 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 

16 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
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31.10.2017, s. 1). 31.10.2017, s. 1).
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 
(Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, keďže činnosti v 
oblasti transparentnosti, komunikácie a 
viditeľnosti majú zásadný význam pre 
zviditeľnenie činnosti Únie v mieste 
vykonávania. Tieto činnosti by mali byť 
založené na presných a aktualizovaných 
informáciách.

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, a najmä príjemcov, 
keďže činnosti v oblasti transparentnosti, 
komunikácie a viditeľnosti majú zásadný 
význam pre zviditeľnenie činnosti Únie 
v mieste vykonávania. Tieto činnosti by 
mali byť založené na presných 
a aktualizovaných informáciách.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V záujme zvýšenia transparentnosti 
využívania príspevku Únie by Komisia 
mala Európskemu parlamentu a Rade 
predložiť záverečnú správu 

(19) V záujme zvýšenia transparentnosti 
využívania príspevku Únie by Komisia 
mala Európskemu parlamentu a Rade 
predložiť nezávislú záverečnú správu o 
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o implementácii rezervy. implementácii rezervy, ktorá by 
obsahovala analýzu každého členského 
štátu. V správe by sa malo zhodnotiť 
najmä to, či sa zdroje využívali účinným a 
efektívnym spôsobom a či priniesli 
pridanú hodnotu EÚ. V hodnotení by sa 
tiež malo uvádzať, do akej miery 
opatrenia členských štátov zmiernili 
nepriaznivé dôsledky vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie pre členské 
štáty, regióny, miestne spoločenstvá, 
odvetvia, podniky vrátane MSP a 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2022;

(1) „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. januára 2020 do 31. 
decembra 2023;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú týmto vystúpením najviac 
zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie v členských 
štátoch, regiónoch, miestnych 
spoločenstvách, odvetviach, 
organizáciách, podnikoch, predovšetkým 
MSP vrátane mikropodnikov, a v prípade 
pracovníkov, najmä tých, ktorí sú týmto 
vystúpením najviac zasiahnutí, a zmierniť 
súvisiaci vplyv na hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
„Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na podporu z rezervy sú oprávnené 
všetky členské štáty.

1. Na podporu z rezervy sú oprávnené 
všetky členské štáty. Členské štáty pridelia 
túto podporu predovšetkým najviac 
zasiahnutým regiónom.

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 5 370 994 000 EUR v bežných cenách.

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 5 000 000 000 EUR v cenách z roku 
2018.

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
alokujú takto:

3. Zdroje uvedené v odseku 2 sa 
predbežne alokujú podľa metódy 
stanovenej v prílohe I. Uvoľňujú sa takto:

a) v roku 2021 sa v súlade 
s článkom 8 uvoľní predbežné 
financovanie vo výške 4 244 832 000 
EUR;

a) od roku 2021 do roku 2023 sa 
v súlade s článkom 8 uvoľní predbežné 
financovanie vo výške 4 000 000 000 EUR 
v cenách z roku 2018, ktoré sa vyplatí v 
troch splátkach a prerozdelí takto:
i) 1 600 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 v roku 2021,
ii) 1 200 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 v roku 2022,
iii) 1 200 000 000 EUR v cenách z 
roku 2018 v roku 2023;

b) v roku 2024 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 126 162 000 EUR.

b) v roku 2025 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 000 000 000 EUR v cenách z roku 
2018.

Sumy uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a) sa považujú za 
predbežné financovanie v zmysle 
článku 115 ods. 2 písm. b) bodu i) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Sumy uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a) sa považujú za 
predbežné financovanie v zmysle 
článku 115 ods. 2 písm. b) bodu i) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančným príspevkom z rezervy 
sa podporujú len verejné výdavky priamo 
spojené s opatreniami, ktoré členské štáty 
prijali konkrétne so zámerom prispieť 
k cieľom uvedeným v článku 3, a to najmä:

1. Finančným príspevkom z rezervy 
sa podporujú len verejné výdavky priamo 
spojené s opatreniami, ktoré členské štáty 
a regionálne orgány prijali konkrétne so 
zámerom prispieť k cieľom uvedeným 
v článku 3, a to najmä:

a) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám nepriaznivo 
zasiahnutým vystúpením;

a) opatrenia na podporu a pomoc 
podnikom, najmä MSP vrátane 
mikropodnikov, organizáciám, 
pracovníkom a miestnym spoločenstvám 
nepriaznivo zasiahnutým vystúpením, 
najmä v najviac zasiahnutých regiónoch;

b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva;

b) opatrenia na podporu najviac 
zasiahnutých odvetví hospodárstva a ich 
zamestnancov;

c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva;

c) opatrenia na pomoc podnikom, 
najmä MSP vrátane mikropodnikov, 
pracovníkom a miestnym spoločenstvám, 
ktoré závisia od rybolovných činností vo 
vodách Spojeného kráľovstva, najmä tým, 
ktoré svoje činnosti nemôžu premiestniť 
do iných vôd;
ca) opatrenia na podporu rybárov a 
hospodárskych subjektov v prípade 
trvalého ukončenia rybolovných činností 
v zmysle [nariadenia (EÚ) č. XX/20XX 
(nariadenie o ENRAF)] a kompenzáciu 
pre hospodárske subjekty pôsobiace v 
odvetviach rybolovu a akvakultúry 
vrátane spracovania produktov rybolovu a 
akvakultúry za stratu príjmu alebo 
dodatočné náklady v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie a 
obmedzenia prístupu do vôd Spojeného 
kráľovstva;

d) opatrenia na podporu 
zamestnanosti, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy 
v zasiahnutých odvetviach;

d) opatrenia na podporu 
zamestnanosti, inkluzívnosti a tvorby 
pracovných miest, najmä v najviac 
zasiahnutých regiónoch a miestnych 
spoločenstvách, s cieľom zaistiť kvalitné 
zamestnanie, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností a odbornej prípravy v 
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zasiahnutých odvetviach vrátane odvetvia 
cestovného ruchu;

e) opatrenia na zabezpečenie 
fungovania hraničných, colných, 
sanitárnych a rastlinolekárskych, 
bezpečnostných kontrol a kontrol 
rybárstva, ako aj na zabezpečenie výberu 
nepriamych daní vrátane dodatočných 
zamestnancov a infraštruktúry;

e) opatrenia na zabezpečenie 
fungovania hraničných, colných, 
sanitárnych a rastlinolekárskych, 
bezpečnostných kontrol a kontrol 
rybárstva, ako aj na zabezpečenie výberu 
nepriamych daní vrátane dodatočných 
zamestnancov, odbornej prípravy a 
infraštruktúry;

f) opatrenia na uľahčenie režimov 
certifikácie a povoľovania výrobkov, na 
pomoc pri plnení požiadaviek týkajúcich sa 
usadzovania, na zjednodušenie 
označovania, napríklad pokiaľ ide o normy 
v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia, ako aj na pomoc pri vzájomnom 
uznávaní;

f) opatrenia na uľahčenie režimov 
certifikácie a povoľovania výrobkov, na 
pomoc pri plnení požiadaviek týkajúcich sa 
usadzovania, na zjednodušenie 
označovania, napríklad pokiaľ ide o normy 
v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia a sociálne normy, ako aj na 
pomoc pri vzájomnom uznávaní vrátane 
dodatočného personálu a infraštruktúry;
fa) opatrenia na podporu reintegrácie 
občanov Únie, ktorí odchádzajú zo 
Spojeného kráľovstva, ako je pomoc a 
poradenstvo;

g) opatrenia v oblasti komunikácie, 
informovania a zvyšovania povedomia 
občanov a podnikov o zmenách ich práv 
a povinností v dôsledku vystúpenia.

g) opatrenia v oblasti komunikácie, 
právneho poradenstva, informovania 
a zvyšovania povedomia občanov 
a podnikov o zmenách ich práv 
a povinností v dôsledku vystúpenia.

ga) technická pomoc pre subjekty 
zodpovedné za implementáciu rezervy,
do výšky maximálne 2,5 % alokácie 
členského štátu v prípade členských štátov 
s alokáciou vo výške menej ako 30 
miliónov EUR,
do výšky maximálne 750 000 EUR v 
prípade členských štátov s alokáciou vo 
výške 30 až 50 miliónov EUR,
do výšky maximálne 1,5 % alokácie 
členského štátu v prípade členských štátov 
s alokáciou vo výške viac ako 50 miliónov 
EUR.

Pozmeňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výdavky sú oprávnené, ak vznikli a 
boli zaplatené počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v dotknutom 
členskom štáte alebo v prospech 
dotknutého členského štátu.

2. Výdavky sú oprávnené, ak vznikli a 
boli zaplatené na úrovni určených 
subjektov aj konečných príjemcov počas 
referenčného obdobia, a to na opatrenia 
vykonané v dotknutom členskom štáte a 
regióne alebo v prospech dotknutého 
členského štátu alebo regiónu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zohľadnia rozličný 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na rôzne regióny a miestne 
spoločenstvá a podľa potreby zamerajú 
podporu z rezervy na tie najviac 
zasiahnuté.

3. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zohľadnia rozličný 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie na rôzne regióny a miestne 
spoločenstvá a podľa potreby zamerajú 
podporu z rezervy na tie najviac 
zasiahnuté. Členské štáty sa zapájajú do 
zmysluplných, inkluzívnych a prístupných 
konzultácií s príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z rezervy sa nepodporuje: Z rezervy sa nepodporuje:

a) daň z pridanej hodnoty; a) daň z pridanej hodnoty;

b) technická pomoc na riadenie 
rezervy, jej monitorovanie, informovanie 
a komunikácia o nej, riešenie sťažností, 
kontrolu a audit rezervy;
c) výdavky na podporu premiestnenia c) výdavky na podporu premiestnenia 
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podľa článku 2 ods. 6; podľa článku 2 ods. 6;

d) výdavky na podporu premiestnenia 
podľa článku 14 ods. 16 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ 
príspevok z rezervy predstavuje štátnu 
pomoc.

d) výdavky na podporu premiestnenia 
podľa článku 14 ods. 16 nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ 
príspevok z rezervy predstavuje štátnu 
pomoc;
da) opatrenia na podporu tých zložiek 
finančného a bankového odvetvia, ktoré 
pozitívne zasiahlo vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z Únie;
db) opatrenia, v rámci ktorých sa 
nerešpektujú environmentálne ciele Únie, 
Parížska dohoda, zásada „nespôsobovať 
škodu“ stanovená v Európskej zelenej 
dohode, Európsky pilier sociálnych práv 
alebo ciele udržateľného rozvoja OSN.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení.

2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení, a to na úrovni 
určených subjektov aj konečných 
príjemcov.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
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podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2025. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2026. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kritériá alokácie predbežného 
financovania, ktoré má Komisia vyplatiť 
členským štátom, sú stanovené v prílohe I.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 60 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

3. Komisia vyplatí splátku 
predbežného financovania za rok 2021 do 
30 dní od dátumu prijatia vykonávacieho 
aktu uvedeného v odseku 2. Splátky 
predbežného financovania za roky 2022 a 
2023 sa vyplatia v súlade s podmienkami 
stanovenými vo vykonávacom akte. 
Predbežné financovanie sa zúčtuje v 
súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2023. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2024. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
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nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2023, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2024, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadosť vychádza zo vzoru 
stanoveného v prílohe II. Žiadosť musí 
obsahovať informácie o celkových 
verejných výdavkoch vzniknutých 
a zaplatených členskými štátmi a hodnoty 
ukazovateľov výstupov pri podporovaných 
opatreniach. K žiadosti sa priložia 
dokumenty uvedené v článku 63 ods. 5, 6 
a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a správa o implementácii.

1. Žiadosť vychádza zo vzoru 
stanoveného v prílohe II. Žiadosť musí 
obsahovať informácie o celkových 
verejných výdavkoch vzniknutých a 
zaplatených členskými štátmi a 
rozdelených podľa regiónu úrovne NUTS 
2, v ktorom výdavky vznikli, hodnoty 
ukazovateľov výstupov a výsledkov a 
podľa možnosti ukazovateľov vplyvu pri 
podporovaných opatreniach. Žiadateľ v 
prípade potreby stanoví pre každý 
ukazovateľ súbor cieľov na meranie 
efektívnosti výdavkov. K žiadosti sa 
priložia dokumenty uvedené v článku 63 
ods. 5, 6 a 7 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a správa o implementácii, ktorá 
obsahuje zdôvodnenie rozdelenia 
výdavkov medzi regióny úrovne NUTS 2, 
ktoré v relevantných prípadoch dokazuje, 
že podpora sa pridelila predovšetkým 
najviac zasiahnutým regiónom. Komisia 
zverejní žiadosti a sprievodné dokumenty.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správa o implementácii rezervy 
musí obsahovať:

2. Správa o implementácii rezervy 
musí obsahovať:

a) opis vplyvu vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie z hospodárskeho a zo 
sociálneho hľadiska vrátane identifikácie 
najviac zasiahnutých regiónov, oblastí 
a odvetví;

a) opis vplyvu vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie z hospodárskeho, zo 
sociálneho a z environmentálneho 
hľadiska, a to najmä na zamestnanosť, 
vrátane identifikácie najviac zasiahnutých 
regiónov, oblastí, odvetví a pracovníkov;

b) opis opatrení prijatých s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie, rozsahu, 
v ktorom tieto opatrenia zmiernili 
regionálny a odvetvový vplyv uvedený 
v písmene a), a spôsobu ich vykonávania;

b) opis opatrení prijatých s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie, rozsahu, v 
ktorom tieto opatrenia zmiernili 
regionálny, miestny a odvetvový vplyv 
uvedený v písmene a), a spôsobu ich 
vykonávania, ako aj opis toho, či 
opatrenia viedli k vytvoreniu vysoko 
kvalitných pracovných miest v 
mimoriadne zasiahnutých regiónoch a 
miestnych spoločenstvách;

c) odôvodnenie oprávnenosti 
vzniknutých a zaplatených výdavkov a ich 
priamej súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie;

c) odôvodnenie oprávnenosti 
vzniknutých a zaplatených výdavkov a ich 
priamej súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie, ako aj posúdenie toho, 
či sa v rámci prijatých opatrení rešpektujú 
výnimky z podpory uvedené v článku 6;

d) opis opatrení prijatých na 
zabránenie dvojitému financovaniu a na 
zabezpečenie komplementárnosti 
s ostatnými nástrojmi Únie 
a vnútroštátnym financovaním;

d) opis opatrení prijatých na 
zabránenie dvojitému financovaniu a na 
zabezpečenie komplementárnosti 
s ostatnými nástrojmi Únie 
a vnútroštátnym financovaním vrátane 
uvedenia tých opatrení, na ktoré sa 
poskytli doplnkové finančné prostriedky z 
iných nástrojov Únie alebo 
vnútroštátnych zdrojov, a opis získaného 
doplnkového financovania;

e) opis prínosu opatrení k zmierneniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu.

e) opis prínosu opatrení k zmierneniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu a v 
relevantných prípadoch k digitálnej 
transformácii.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví:

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví:

a) celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (ďalej len 
„akceptovaná suma“);

a) celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (ďalej len 
„akceptovaná suma“);

aa) sumu technickej pomoci 
vypočítanú v súlade s článkom 5 ods. 1 
písm. ga);
ab) súčet súm uvedených v písm. a) a 
aa) (ďalej len „celková akceptovaná 
suma“);

b) či sa členskému štátu poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 5.

b) či sa členskému štátu poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 6.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak akceptovaná suma presahuje tak 
sumu predbežného financovania, ako aj 
hodnotu 0,06 % nominálneho HND 
dotknutého členského štátu v roku 2021, 
danému členskému štátu sa poskytne 
dodatočná suma z alokácie uvedenej 
v článku 4 ods. 3 písm. b) a z akýchkoľvek 
súm prenesených podľa článku 8 ods. 4.

3. Ak akceptovaná suma presahuje 
sumu vyplateného predbežného 
financovania, danému členskému štátu sa 
poskytne dodatočná suma z alokácie 
uvedenej v článku 4 ods. 3 písm. b), kým 
sa nedosiahne suma predbežne alokovaná 
danému členskému štátu v súlade s 
prílohou I.
Časť predbežnej alokácie členského štátu, 
na ktorú sa nevzťahuje celková 
akceptovaná suma, a akékoľvek sumy 
prenesené podľa článku 8 ods. 4 sa 
uvoľnia pre členské štáty, ktorých celková 
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akceptovaná suma presahuje ich 
predbežnú alokáciu.

Komisia v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu, alebo sumu, o ktorú bolo 
presiahnutých 0,06 % nominálneho HND 
v roku 2021, podľa toho, ktorá suma je 
vyššia. 
Ak súčet dodatočných súm za všetky 
členské štáty vypočítaný podľa tohto 
odseku prvého pododseku presiahne zdroje 
dostupné podľa článku 4 ods. 3 písm. b), 
príspevky z rezervy sa úmerne znížia.

Ak súčet dodatočných súm vypočítaný za 
všetky členské štáty podľa tohto odseku 
prvého pododseku presiahne zdroje 
dostupné podľa článku 4 ods. 3 písm. b) a 
tohto odseku druhého pododseku, 
príspevky z rezervy sa v prípade súm 
presahujúcich predbežné alokácie úmerne 
znížia.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia zúčtuje príslušné 
predbežné financovanie a vyplatí 
akúkoľvek dodatočnú splatnú sumu do 
60 dní od prijatia vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 2.

5. Komisia zúčtuje príslušné 
predbežné financovanie a vyplatí 
akúkoľvek dodatočnú splatnú sumu do 
30 dní od prijatia vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak je akceptovaná suma nižšia ako 
predbežné financovanie pre dotknutý 
členský štát, rozdiel sa bude vymáhať 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, a najmä s jeho prvou časťou 
kapitolou 6 oddielmi 3, 4 a 5. 
S vymoženými sumami sa zaobchádza ako 
s vnútornými pripísanými príjmami 

6. Ak je akceptovaná suma nižšia ako 
predbežné financovanie vyplatené 
dotknutému členskému štátu, rozdiel sa 
bude vymáhať v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, a najmä s jeho 
prvou časťou kapitolou 6 oddielmi 3, 4 a 5. 
S vymoženými sumami sa zaobchádza ako 
s vnútornými pripísanými príjmami 
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v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a v prípade uplatnenia odseku 3 tretieho 
pododseku tohto článku sa použijú na 
úmerné zvýšenie príspevkov vyplatených 
členským štátom oprávneným na 
dodatočné sumy podľa odseku 3 tohto 
článku, a to až do maximálnej výšky 
100 %. V prípade, že sa platby členským 
štátom podľa odseku 3 tohto článku 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

v súlade s článkom 21 ods. 3 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a v prípade uplatnenia odseku 3 tretieho 
pododseku tohto článku sa použijú na 
úmerné zvýšenie príspevkov vyplatených 
členským štátom oprávneným na 
dodatočné sumy podľa odseku 3 tohto 
článku, a to až do maximálnej výšky 
100 %. V prípade, že sa platby členským 
štátom podľa odseku 3 tohto článku 
uskutočnili na úrovni 100 %, vymožené 
sumy sa vrátia do všeobecného rozpočtu 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) určia subjekt zodpovedný za 
riadenie finančného príspevku z rezervy 
a nezávislý audítorský subjekt v súlade 
s článkom 63 ods. 3 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a vykonávajú 
dohľad nad týmito subjektmi;

a) určia subjekt, alebo ak to vyžaduje 
ústavný rámec daného členského štátu, 
subjekty zodpovedné za riadenie 
finančného príspevku z rezervy a nezávislý 
audítorský subjekt v súlade s článkom 63 
ods. 3 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a vykonávajú dohľad nad 
týmito subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) oznámia Komisii identitu určených 
subjektov a subjektu, ktorému sa vyplatí 
predbežné financovanie, a potvrdia, že boli 
vypracované opisy systémov, a to do troch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia;

d) oznámia Komisii identitu určených 
subjektov a subjektu alebo subjektov, 
ktorým sa vyplatí predbežné financovanie, 
a určených subjektov, prípadne vrátane 
subjektov, na ktoré boli delegované úlohy 
a finančné prostriedky z rezervy, a 
potvrdia, že boli vypracované opisy 
systémov, a to do troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 písm. a) a b) 
môžu členské štáty využiť subjekty 
a systémy riadenia a kontroly, ktoré už 
zaviedli na implementáciu financovania 
politiky súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie.

2. Na účely odseku 1 písm. a) a b) 
môžu členské štáty využiť subjekty, a to aj 
na regionálnej a miestnej úrovni, a 
systémy riadenia a kontroly, ktoré už 
zaviedli na implementáciu financovania 
politiky súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Subjekt zodpovedný za riadenie 
finančného príspevku z rezervy:

3. Subjekt alebo subjekty zodpovedné 
za riadenie finančného príspevku z rezervy:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Audit financovaných opatrení sa vzťahuje 
na výdavky na základe vzorky. Uvedená 
vzorka musí byť reprezentatívna a byť 
založená na štatistických metódach výberu 
vzorky.

Audit financovaných opatrení sa vzťahuje 
na výdavky na základe vzorky.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť konzistentný a 
porovnateľný audítorský prístup vo 
všetkých členských štátoch Komisia 
vypracuje podrobné vymedzenia týkajúce 
sa metodiky auditu vrátane metodiky 
výberu vzorky a kvantifikácie a opravy 
chýb a oznámi ich členským štátom, ako 
aj Európskemu parlamentu, Rade a 
Dvoru audítorov do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak sa členský štát rozhodne, že na 
účely rezervy nepoužije svoje systémy 
riadenia a kontroly zriadené na 
vykonávanie financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie, ale zriadi nový systém, 
Komisia do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
posúdi, či je systém účinný a zabezpečuje 
dostatočnú úroveň ochrany finančných 
záujmov Únie.
Ak Komisia dospeje k záveru, že systém 
nie je účinný a neposkytuje dostatočnú 
úroveň ochrany finančných záujmov 
Únie, odporučí danému členskému štátu 
nápravné opatrenia. Členský štát vykoná 
tieto opatrenia do dvoch mesiacov po 
vydaní odporúčania Komisie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné opravy vykonané 
členským štátom v súlade s článkom 13 
ods. 1 písm. f) pozostávajú zo zrušenia 
celého finančného príspevku z rezervy 
alebo jeho časti. Členský štát vymôže 
všetky sumy, o ktoré prišiel v dôsledku 
zistenej nezrovnalosti.

1. Finančné opravy vykonané 
členským štátom v súlade s článkom 13 
ods. 1 písm. f) pozostávajú zo zrušenia 
celého finančného príspevku z rezervy 
alebo jeho časti. Členský štát vymôže 
všetky sumy, o ktoré prišiel v dôsledku 
zistenej nezrovnalosti.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných opatrení.

Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných a 
komunikačných opatrení, pričom najmä 
zabezpečia, aby príjemcovia opatrení 
uvedených v článku 5 boli informovaní o 
príspevku z rezervy ako iniciatíve 
Európskej únie. Príspevky Únie z rezervy 
nemožno označiť za regionálne príspevky.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 30. júna 2026 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia môže 
využiť všetky relevantné informácie, ktoré 
sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Komisia do 30. júna 2027 
zabezpečí vykonanie nezávislého 
vyhodnotenia rezervy z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto 
nezávislého hodnotenia sa posúdi, do akej 
miery opatrenia členských štátov zmiernili 
nepriaznivé dôsledky vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie pre členské 
štáty, regióny, miestne spoločenstvá, 
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odvetvia, podniky vrátane MSP a 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť. Komisia môže využiť všetky 
relevantné informácie, ktoré sú už 
k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do 30. júna 2027 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
implementácii rezervy.

2. Komisia do 30. júna 2028 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade nezávislú 
hodnotiacu správu o implementácii 
rezervy.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Alokačná metóda predbežného 
financovania z pobrexitovej adaptačnej 
rezervy

Metóda alokácie zdrojov z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy stanovená v článku 4 
ods. 3

Predbežné financovanie z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa rozdelí medzi 
členské štáty podľa tejto metodiky:

Zdroje z pobrexitovej adaptačnej rezervy 
sa rozdelia medzi členské štáty podľa tejto 
metodiky:

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného 
s obchodom so Spojeným kráľovstvom.

1. Podiel každého členského štátu na 
zdrojoch z pobrexitovej adaptačnej rezervy 
sa určuje ako súčet faktora spojeného s 
rybami ulovenými vo vodách, ktoré patria 
do výlučnej hospodárskej zóny (VHZ) 
Spojeného kráľovstva, faktora spojeného s 
obchodom so Spojeným kráľovstvom a 
HDP, faktora spojeného s obyvateľstvom 
námorných regiónov hraničiacich so 
Spojeným kráľovstvom, a faktora 
spojeného s obchodom so Spojeným 
kráľovstvom na vnútornom trhu.

2. Faktor spojený s rybami ulovenými 2. Faktor spojený s rybami ulovenými 
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vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 600 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 650 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom a HDP sa použije na 
alokovanie 3,9 miliardy EUR. Faktor 
spojený s námornými pohraničnými 
regiónmi sa použije na alokovanie 300 
miliónov EUR. Faktor spojený 
s obchodom na vnútornom trhu sa použije 
na alokovanie 150 miliónov EUR. Každá z 
týchto súm je vyjadrená v cenách 
z roku 2018.

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe tohto kritéria a 
uplatnením týchto krokov:

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe tohto kritéria a 
uplatnením týchto krokov:

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote rýb ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva;

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote rýb ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva;

b) tieto podiely sa zvyšujú pre členské 
štáty zaoberajúce sa rybolovom, ktoré sú 
nadpriemerne závislé od rýb ulovených vo 
VHZ Spojeného kráľovstva, a znižujú sa 
pre tie štáty, ktorých závislosť je pod 
priemernou hodnotou, takto:

b) tieto podiely sa zvyšujú pre členské 
štáty zaoberajúce sa rybolovom, ktoré sú 
nadpriemerne závislé od rýb ulovených vo 
VHZ Spojeného kráľovstva, a znižujú sa 
pre tie štáty, ktorých závislosť je pod 
priemernou hodnotou, takto:

i) pre každý členský štát je hodnota 
rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrená ako percentuálny 
podiel celkovej hodnoty rýb ulovených 
daným členským štátom vyjadrená ako 
index priemeru EÚ (index závislosti); 

i) pre každý členský štát je hodnota 
rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrená ako percentuálny 
podiel celkovej hodnoty rýb ulovených 
daným členským štátom vyjadrená ako 
index priemeru EÚ (index závislosti); 

ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu;

ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu;

iii) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %.

iii) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %.

4. Faktor spojený s obchodom sa určí 
uplatnením týchto krokov:

4. Faktor spojený s obchodom a HDP 
sa určí uplatnením týchto krokov:

a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu 
a vývozu tovaru a služieb);

a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu 
a vývozu tovaru a služieb);

b) na posúdenie relatívneho významu b) na posúdenie relatívneho významu 
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týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel HDP členského štátu 
a následne sa vyjadrí ako index priemeru 
EÚ (index závislosti);

týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel HDP členského štátu 
a následne sa vyjadrí ako index priemeru 
EÚ (index závislosti);

c) počiatočný podiel obchodu so 
Spojeným kráľovstvom sa upraví tak, že sa 
vynásobí indexom závislosti členského 
štátu;

c) počiatočný podiel obchodu so 
Spojeným kráľovstvom sa upraví tak, že sa 
vynásobí indexom závislosti členského 
štátu umocneným na 75 %;

d) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %;

d) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %;

e) takto získané podiely sa upravia 
tak, že sa vydelia výškou HND na 
obyvateľa daného členského štátu 
(meraným v parite kúpnej sily) vyjadrenou 
ako percentuálna hodnota priemerného 
HND na obyvateľa EÚ (priemer vyjadrený 
ako 100 %);

e) takto získané podiely sa upravia 
tak, že sa vydelia výškou HND na 
obyvateľa daného členského štátu 
(meraným v parite kúpnej sily) vyjadrenou 
ako percentuálna hodnota priemerného 
HND na obyvateľa EÚ (priemer vyjadrený 
ako 100 %);

f) výsledné podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov sa rovná 100 %, pričom sa 
zabezpečí, aby žiadny členský štát nemal 
podiel vyšší než 25 % celkovej hodnoty 
EÚ. Zdroje odpočítané v dôsledku tohto 
obmedzenia sa opätovne rozdelia medzi 
ostatné členské štáty úmerne k ich 
podielom nepodliehajúcim obmedzeniu;

f) výsledné podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov sa rovná 100 %, pričom sa 
zabezpečí, aby žiadny členský štát nemal 
podiel vyšší než 23,4939759036 % 
celkovej hodnoty EÚ. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa opätovne 
rozdelia medzi ostatné členské štáty 
úmerne k ich podielom nepodliehajúcim 
obmedzeniu;

g) ak tento výpočet vedie k alokácii 
prekračujúcej 0,35 % HND členského štátu 
(meraného v eurách), alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úrovni 
0,35 % jeho HND. Zdroje odpočítané 
v dôsledku tohto obmedzenia sa opätovne 
rozdelia medzi ostatné členské štáty 
úmerne k ich podielom nepodliehajúcim 
obmedzeniu;

g) ak tento výpočet vedie k alokácii 
prekračujúcej 0,33831325301 % HND 
členského štátu (meraného v eurách), 
alokácia daného členského štátu sa 
obmedzí na úrovni 0,33831325301 % jeho 
HND. Zdroje odpočítané v dôsledku tohto 
obmedzenia sa opätovne rozdelia medzi 
ostatné členské štáty úmerne k ich 
podielom nepodliehajúcim obmedzeniu;

h) ak z výpočtu uvedeného v písmene 
g) vyplýva intenzita pomoci vyššia než 
190 EUR na obyvateľa, alokácia daného 
členského štátu sa obmedzí na úroveň 
zodpovedajúcu intenzite pomoci vo výške 
190 EUR na obyvateľa. Zdroje odpočítané 

h) ak z výpočtu uvedeného v písmene 
g) vyplýva intenzita pomoci vyššia než 
183,253012048 EUR na obyvateľa, 
alokácia daného členského štátu sa 
obmedzí na úroveň zodpovedajúcu 
intenzite pomoci vo výške 
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v dôsledku tohto obmedzenia sa rozdelia 
medzi členské štáty, na ktoré sa nevzťahuje 
obmedzenie podľa písmen g) alebo h), a to 
úmerne k ich podielom podľa výpočtu 
v písmene g).

183,253012048 EUR na obyvateľa. Zdroje 
odpočítané v dôsledku tohto obmedzenia sa 
rozdelia medzi členské štáty, na ktoré sa 
nevzťahuje obmedzenie podľa písmen g) 
alebo h), a to úmerne k ich podielom podľa 
výpočtu v písmene g).

4a. Faktor spojený s námornými 
hraničnými regiónmi sa stanovuje 
výpočtom podielu každého členského štátu 
na celkovom počte obyvateľov námorných 
regiónov hraničiacich so Spojeným 
kráľovstvom. Námorné hraničné regióny 
sú regióny úrovne NUTS 3 s pobrežnou 
hranicou a ďalšie regióny úrovne NUTS 
3, v ktorých aspoň polovica obyvateľstva 
regiónu žije vo vzdialenosti do 25 
kilometrov od pobrežnej hranice. 
Pobrežná hranica je vymedzená ako 
pobrežie, ktoré sa nachádza najviac 150 
km od pobrežia Spojeného kráľovstva.
4b. Faktor spojený s obchodom na 
jednotnom trhu sa určí uplatnením týchto 
krokov:
a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu a 
vývozu tovaru a služieb s vylúčením 
finančných služieb);
b) na posúdenie relatívneho významu 
týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel celkového objemu 
obchodných tokov daného členského štátu 
s celou EÚ28 s vylúčením finančných 
služieb a následne sa vyjadrí ako index 
priemeru EÚ (index závislosti);
c) počiatočný podiel obchodu so 
Spojeným kráľovstvom sa upraví tak, že 
sa vynásobí indexom závislosti členského 
štátu;
d) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %;
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e) takto získané podiely sa upravia 
tak, že sa vydelia výškou HND na 
obyvateľa daného členského štátu 
(meraným v parite kúpnej sily) vyjadrenou 
ako percentuálna hodnota priemerného 
HND na obyvateľa EÚ (priemer 
vyjadrený ako 100 %);
f) výsledné podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov sa rovná 100 %.

5. Na účely výpočtu rozdelenia 
predbežného financovania z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy:

5. Na účely výpočtu rozdelenia 
zdrojov z pobrexitovej adaptačnej rezervy:

a) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva je obdobie 2015 – 2018;

a) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva je obdobie 2015 – 2018;

b) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrenej ako podiel celkovej 
hodnoty rýb ulovených členským štátom je 
obdobie 2015 – 2018;

b) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrenej ako podiel celkovej 
hodnoty rýb ulovených členským štátom je 
obdobie 2015 – 2018;

c) referenčným obdobím v prípade 
obchodu je obdobie 2017 – 2019;

c) referenčným obdobím v prípade 
obchodu je obdobie 2017 – 2019;

d) referenčným obdobím v prípade 
HND je obdobie 2017 – 2019;

d) referenčným obdobím v prípade 
HND je obdobie 2017 – 2019;

e) referenčným obdobím v prípade 
HND na obyvateľa (meraného v parite 
kúpnej sily) je obdobie 2016 – 2018;

f) referenčným obdobím v prípade 
HDP a celkového počtu obyvateľov 
členských štátov je obdobie 2017 – 2019.

e) referenčným obdobím v prípade 
HND na obyvateľa (meraného v parite 
kúpnej sily) je obdobie 2016 – 2018;

f) referenčným obdobím v prípade 
HDP a celkového počtu obyvateľov 
členských štátov je obdobie 2017 – 2019;
fa) referenčným obdobím v prípade 
obyvateľstva regiónov úrovne NUTS 3 je 
rok 2017.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou

Vzor žiadosti o finančný príspevok vrátane prvkov týkajúcich sa účtov
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1. Členský štát

2. Dátum podania žiadosti 

3. Dátum prvého výdavku Dátum vzniku Dátum platby

4. Dátum posledného výdavku Dátum vzniku Dátum platby

5. Suma prijatého predbežného financovania 
(v EUR)

6. Subjekt zodpovedný za riadenie príspevku 
z rezervy

Zodpovedná osoba a funkcia

Kontaktné údaje

7. Nezávislý audítorský subjekt

Zodpovedná osoba a funkcia

Kontaktné údaje

8. Krátky opis zasiahnutých oblastí a odvetví 
a zavedených opatrení reakcie

9. Celkové verejné výdavky vzniknuté 
a zaplatené pred odpočtami

1
0.

Sumy odpočítané členským štátom a dôvody 
odpočtu 

1
1.

Z odpočítaných súm podľa bodu 10 najmä 
sumy opravené v dôsledku auditov 
financovaných opatrení

1
2.

Celkové výdavky predložené na získanie 
príspevku z rezervy (v EUR) (12 = 9 – 10)

1
3. 

V národnej mene
(ak sa uplatňuje) 

Pre členské štáty, ktoré nepoužívajú euro: 
všetky sumy preveďte na euro podľa 
oficiálneho kurzu platného v mesiaci 
predchádzajúcom mesiacu podania žiadosti, 
ktorý je zverejnený na adrese:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_sk

1
4.

Použitý výmenný kurz

1
5. 

Rozdelenie výdavkov predložených na 
príspevok z rezervy (uveďte zoznam 
jednotlivých akcií financovaných v rámci 
každého opatrenia a súvisiace výdavky na 
každú akciu) 

Každá výdavková položka by sa mala uviesť 
len raz. 

EUR  V národnej 
mene (ak sa 
uplatňuje)

Ukazovat
ele 
výstupov 
(uveďte 
číselný 
údaj)

1
5.
1.

Opatrenia na pomoc podnikom a miestnym 
spoločenstvám, na ktoré má vystúpenie 
nepriaznivý vplyv 

Podniky 
(podpore
né 
finančne)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
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Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, ktorí 
majú 
prospech 
z opatren
í

1
5.
2.

Opatrenia na podporu najviac zasiahnutých 
odvetví hospodárstva

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

1
5.
3.

Opatrenia na pomoc podnikom a miestnym 
spoločenstvám, ktoré závisia od rybolovných 
činností vo vodách Spojeného kráľovstva 

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, ktorí 
majú 
prospech 
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z opatren
í

1
5.
4.

Opatrenia na podporu zamestnanosti 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a odbornej 
prípravy v zasiahnutých odvetviach

Účastníci

1
5.
5.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
hraničných a bezpečnostných kontrol vrátane 
dodatočných zamestnancov a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
6.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
colných postupov a výberu nepriamych daní 
vrátane dodatočných zamestnancov 
a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
7.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol 
a kontrol rybárstva vrátane dodatočných 
zamestnancov a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
8.

Opatrenia na uľahčenie certifikácie 
a povoľovania výrobkov, plnenia požiadaviek 
týkajúcich sa usadzovania, označovania, 
napríklad pokiaľ ide o normy v oblasti 
bezpečnosti, zdravia, životného prostredia, 

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 



PE680.711v02-00 90/127 RR\1232889SK.docx

SK

a vzájomného uznávania Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

1
5.
9.

Opatrenia v oblasti komunikácie, 
informovania a zvyšovania povedomia 
občanov a podnikov o zmenách ich práv 
a povinností v dôsledku vystúpenia

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, 
ktorých 
sa 
opatrenia 
týkajú

1
5.
1
0

Ostatné (uveďte)

1
6.

Akékoľvek doplnkové financovanie z EÚ 
prijaté alebo požadované na výdavky, ktoré 
nie sú zahrnuté v tejto žiadosti

Stručný opis/suma
(napr. využitie financovania v rámci politiky 
súdržnosti/REACT-EU/FST/Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti/iné – spresnite)

1
7.

Uveďte právny subjekt a celé číslo bankového 
účtu a majiteľa účtu v prípade ďalšej platby 

 Predtým používaný účet na prijímanie 
platieb EÚ

 Nový účet

Pozmeňujúci návrh

Vzor žiadosti o finančný príspevok vrátane prvkov týkajúcich sa účtov
1. Členský štát

2. Dátum podania žiadosti 

3. Dátum prvého výdavku Dátum vzniku Dátum platby
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4. Dátum posledného výdavku Dátum vzniku Dátum platby

5. Suma prijatého predbežného financovania 
(v EUR)

6. Subjekty zodpovedné za riadenie príspevku 
z rezervy

Zodpovedná osoba a funkcia

Kontaktné údaje

7. Nezávislý audítorský subjekt

Zodpovedná osoba a funkcia

Kontaktné údaje

8. Krátky opis zasiahnutých oblastí a odvetví 
a zavedených opatrení reakcie

9. Celkové verejné výdavky vzniknuté 
a zaplatené pred odpočtami

1
0.

Sumy odpočítané členským štátom a dôvody 
odpočtu 

1
1.

Z odpočítaných súm podľa bodu 10 najmä 
sumy opravené v dôsledku auditov 
financovaných opatrení

1
2.

Celkové výdavky predložené na získanie 
príspevku z rezervy (v EUR) (12 = 9 – 10)

1
3. 

V národnej mene
(ak sa uplatňuje) 

Pre členské štáty, ktoré nepoužívajú euro: 
všetky sumy preveďte na euro podľa 
oficiálneho kurzu platného v mesiaci 
predchádzajúcom mesiacu podania žiadosti, 
ktorý je zverejnený na adrese:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/how-eu-funding-works/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_sk

1
4.

Použitý výmenný kurz

1
5. 

Rozdelenie výdavkov predložených na 
príspevok z rezervy (uveďte zoznam 
jednotlivých akcií financovaných v rámci 
každého opatrenia a súvisiace výdavky na 
každú akciu) 

Každá výdavková položka by sa mala uviesť 
len raz. 

EUR  V národnej 
mene (ak sa 
uplatňuje)

Ukazovat
ele 
výstupov 
(uveďte 
číselný 
údaj)

1
5.
1.

Opatrenia na podporu a pomoc podnikom, 
najmä MSP vrátane mikropodnikov, 
organizáciám, pracovníkom a miestnym 
spoločenstvám nepriaznivo zasiahnutým 
vystúpením, najmä v najviac zasiahnutých 
regiónoch

 Podniky 
(podpore
né 
finančne)

Podporen
é 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sk
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podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, ktorí 
majú 
prospech 
z opatren
í

1
5.
2.

Opatrenia na podporu najviac zasiahnutých 
odvetví hospodárstva a ich zamestnancov

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

1
5.
3.

Opatrenia na pomoc podnikom, vrátane MSP 
a mikropodnikov, pracovníkom a miestnym 
spoločenstvám, ktoré závisia od rybolovných 
činností vo vodách Spojeného kráľovstva, 
najmä tým, ktoré svoje činnosti nemôžu 
premiestniť do iných vôd

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, ktorí 
majú 
prospech 
z opatren
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í

1
5.
3 
a.

Opatrenia na podporu rybárov a 
hospodárskych subjektov v prípade trvalého 
ukončenia rybolovných činností v zmysle 
[nariadenia (EÚ) č. XX/20XX (nariadenie o 
ENRAF)] a kompenzáciu pre hospodárske 
subjekty pôsobiace v odvetviach rybolovu a 
akvakultúry vrátane spracovania produktov 
rybolovu a akvakultúry za stratu príjmu 
alebo dodatočné náklady v dôsledku 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a 
obmedzenia prístupu do vôd Spojeného 
kráľovstva

Podniky 
(podpore
né 
finančne
) 

Podpore
né 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradens
tvo)

Počet 
obyvateľ
ov, ktorí 
majú 
prospech 
z opatren
í

1
5.
4.

Opatrenia na podporu zamestnanosti, 
inkluzívnosti a tvorby pracovných miest, a to 
aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času, rekvalifikácie a zvyšovania 
úrovne zručností a odbornej prípravy v 
najviac zasiahnutých regiónoch a miestnych 
spoločenstvách a zasiahnutých odvetviach 
vrátane odvetvia cestovného ruchu

Účastníci

1
5.
5.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
hraničných a bezpečnostných kontrol vrátane 
dodatočných zamestnancov, odbornej 
prípravy a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
6.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
colných postupov a výberu nepriamych daní 
vrátane dodatočných zamestnancov, odbornej 
prípravy a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
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lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
7.

Opatrenia na zabezpečenie fungovania 
sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol 
a kontrol rybárstva vrátane dodatočných 
zamestnancov, odbornej prípravy 
a infraštruktúry

Dodatočn
í 
zamestna
nci 
(v ekviva
lentoch 
plného 
pracovné
ho času) 

Upravená 
fyzická 
infraštruk
túra 
(v m²)

1
5.
8.

Opatrenia na uľahčenie certifikácie 
a povoľovania výrobkov, plnenia požiadaviek 
týkajúcich sa usadzovania, označovania, 
napríklad pokiaľ ide o normy v oblasti 
bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a 
sociálne normy, a vzájomného uznávania 
vrátane dodatočných zamestnancov a 
infraštruktúry 

Podniky 
(podpore
né 
finančne) 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

1
5.
8 
a.

Opatrenia na podporu reintegrácie občanov 
Únie, ktorí odchádzajú zo Spojeného 
kráľovstva, ako je pomoc a poradenstvo

Občania 
Únie 
(podpore
ní)

1
5.
9.

Opatrenia v oblasti komunikácie, právneho 
poradenstva, informovania a zvyšovania 
povedomia občanov a podnikov o zmenách 
ich práv a povinností v dôsledku vystúpenia 

Podporen
é 
podniky 
(podpore
né 
nefinanč
ne – 
poradenst
vo)

Počet 
obyvateľ
ov, 
ktorých 
sa 
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opatrenia 
týkajú

1
5.
1
0.

Ostatné (uveďte)

1
6.

Akékoľvek doplnkové financovanie z EÚ 
prijaté alebo požadované na výdavky, ktoré 
nie sú zahrnuté v tejto žiadosti

Stručný opis/suma
(napr. využitie financovania v rámci politiky 
súdržnosti/REACT-EU/FST/Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti/iné – spresnite)

1
7.

Uveďte právny subjekt a celé číslo bankového 
účtu a majiteľa účtu v prípade ďalšej platby 

 Predtým používaný účet na prijímanie 
platieb EÚ

 Nový účet

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) systém kontroly riadne funguje v 
súlade s článkom 63 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a zabezpečuje 
zákonnosť a správnosť príslušných 
operácií.
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11.5.2021

STANOVISKO VÝBORU PRE RYBÁRSTVO

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová 
adaptačná rezerva
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): François-Xavier Bellamy
(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 175 
tretí odsek a článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 175 tretí odsek a článok 322 
ods. 1 písm. a),

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 
z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
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len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a má trvať do 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ –
 a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a skončilo 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

__________________ __________________
11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Po skončení prechodného obdobia 
budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Očakávajú 
sa rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
podniky, občanov a verejnú správu. Týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby 
na ne boli pripravené.

(2) Po skončení prechodného obdobia 
a pri predbežnom vykonávaní dohody o 
obchode a spolupráci uzavretej medzi 
Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom v decembri 2020 sa prekážky 
obchodu, cezhraničných výmen a vzťahov 
v oblasti rybárstva medzi Úniou a 
Spojeným kráľovstvom stali skutočnosťou 
s rozsiahlymi a ďalekosiahlymi 
následkami pre podniky, rybársku flotilu 
EÚ, pracovníkov, občanov a verejnosť. 
Týmto dôsledkom sa nedalo vyhnúť a 
zainteresované strany sa im museli náležite 
prispôsobiť.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(2a) V dôsledku nových vzťahov v 
oblasti rybárstva dohodnutých medzi 
Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom sa recipročný prístup k 
rybolovným oblastiam a rybolovným 
zdrojom zachováva len do 30. júna 2026 
(ďalej len „adaptačné obdobie“) a 
odvetvie rybárstva EÚ bude čeliť vážnym 
dôsledkom z dôvodu strát spôsobených 
postupným 25 % znížením hodnoty 
úlovkov ulovených vo vodách výhradnej 
hospodárskej zóny Spojeného kráľovstva, 
vodách jeho území s osobitným 
postavením a vodách tretích krajín. To by 
mohlo priniesť zásadné zmeny v celom 
hodnotovom reťazci rybolovu a v 
štruktúre hospodárstva v niektorých 
pobrežných regiónoch závislých od 
rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť negatívny 
hospodársky, sociálny a územný vplyv 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a 
preukázať solidaritu so všetkými členskými 
štátmi, ich regiónmi a zasiahnutými 
spoločenstvami, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najtvrdšie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Únia je tiež odhodlaná zabezpečiť 
udržateľné riadenie rybárstva v súlade s 
cieľmi SRP vrátane zásady dosiahnuť 
maximálny udržateľný výnos v prípade 
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všetkých populácií podľa najlepších 
dostupných vedeckých odporúčaní, 
ukončiť nadmerný rybolov, obnoviť 
populácie druhov rýb, ktoré sú predmetom 
rybolovu, a chrániť morské prostredie, 
ako sa tiež stanovuje v rámci mnohých 
medzinárodných záväzkov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) 
s cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie zasiahnuté najviac, 
a zmierniť tak súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné verejné výdavky, ktoré 
členským štátom vzniknú v súvislosti 
s opatreniami osobitne prijatými na 
zmiernenie týchto dôsledkov.

(4) Mala by sa zriadiť pobrexitová 
adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) 
s cieľom poskytnúť podporu na vyrovnanie 
sa s nepriaznivými dôsledkami v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie zasiahnuté najviac, 
a zmierniť tak súvisiaci negatívny vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
Mali by sa ňou úplne alebo čiastočne 
pokryť dodatočné verejné výdavky, ktoré 
členským štátom vzniknú v súvislosti 
s opatreniami osobitne prijatými na 
zmiernenie týchto dôsledkov, ktoré sú 
obzvlášť závažné v oblasti rybárstva.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Tieto mimoriadne okolnosti si 
vyžadujú finančné prostriedky z 
pobrexitovej adaptačnej rezervy a 
prípadne aj uvoľnenie pravidiel štátnej 
pomoci, aby sa rybárom poskytlo priame 
financovanie s cieľom podporiť ich v boji 
proti hospodárskym dôsledkom 
definitívnej straty vo výške 25 % z hodnoty 
historických rybolovných práv a pomôcť 
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im prispôsobiť sa zmenám a stratám, 
ktoré vznikli v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva. Je možné, že 
členské štáty budú musieť prijať osobitné 
opatrenia najmä na podporu podnikov 
a odvetví hospodárstva, ktoré sú 
vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá s 
osobitným dôrazom na tie oblasti a 
spoločenstvá, ktoré sú závislé od 
rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva a ktoré sú najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva, vo vodách jeho 
území s osobitným postavením a vodách 
mimo Spojeného kráľovstva, ktoré sú 
zasiahnuté stratou úlovkov v dôsledku 
zníženia rybolovných možností 
vyplývajúceho z dohody o obchode a 
spolupráci. Členské štáty by ich mali 
zapojiť do rozhodovania o používaní 
finančných prostriedkov; je možné, že 
budú musieť prijať osobitné opatrenia 
najmä na podporu podnikov a odvetví 
hospodárstva, ktoré sú vystúpením 
nepriaznivo ovplyvnené. Je preto vhodné 
poskytnúť demonštratívny zoznam druhov 
opatrení, prostredníctvom ktorých sa tento 
cieľ dosiahne s najväčšou 
pravdepodobnosťou.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



RR\1232889SK.docx 103/127 PE680.711v02-00

SK

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 
1. júla 2020 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 30 mesiacov.

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 1. júla 
2020 a trvať do 31. decembra 2022 pre 
všetky odvetvia okrem rybárstva, pre ktoré 
by sa obdobie oprávnenosti malo predĺžiť 
do 30. júna 2026, dokedy nadobudne plnú 
účinnosť 25 % zníženie hodnoty 
produktov rybolovu ulovených flotilami 
EÚ, ako sa stanovuje v dohode o obchode 
a spolupráci.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
rozdeľovania by mal zohľadňovať význam 
obchodu so Spojeným kráľovstvom 
a význam rybolovu vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva, 
a to na základe spoľahlivých a oficiálnych 
štatistík. Vzhľadom na jedinečnú povahu 
udalosti, ktorú predstavuje vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Finančné 
služby by sa mali vylúčiť z výpočtu 
distribučnej metódy vzhľadom na 
prebiehajúce a budúce premiestnenie 
činností a subjektov súvisiacich s 
finančnými službami do Únie po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. 
Spôsob rozdeľovania by mal zohľadňovať 
význam obchodu so Spojeným 
kráľovstvom a význam rybolovu vo 
výhradnej hospodárskej zóne Spojeného 
kráľovstva a výhradných hospodárskych 
zónach jeho území s osobitným 
postavením, ako aj vo vodách, na ktoré sa 
vzťahujú rybárske dohody s pobrežnými 
štátmi, kde sa rybolovné možnosti flotíl 
EÚ znížili v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie, 
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ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

a to na základe spoľahlivých a oficiálnych 
štatistík. Vzhľadom na jedinečnú povahu 
udalosti, ktorú predstavuje vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, vysvetliť, prečo 
bola vybraná konkrétna územná úroveň, 
a mali by potvrdiť vypracovanie opisov 
systémov, a to do troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Členské štáty musia zabezpečiť, že 
finančné prostriedky budú sústredené na 
najtvrdšie zasiahnuté regióny a podniky a 
že príslušné spoločenstvá budú zapojené 
do rozhodovania o používaní rezervy, a to 
najmä najtvrdšie zasiahnutí rybári 
vrátane drobných rybárov.

Pozmeňujúci návrh 13

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

(12a) Členské štáty by mali finančné 
prostriedky z rezervy použiť na podporu 
najviac zasiahnutých regiónov a 
spoločenstiev a zapojiť ich do 
navrhovania opatrení podporovaných v 
rámci rezervy.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V záujme riešenia vplyvu 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie 
na pobrežné spoločenstvá a najmä na 
drobný rybolov musia členské štáty 
vyčleniť minimálny podiel predbežného 
financovania z rezervy pre odvetvie 
drobného rybárstva, pričom treba 
zohľadniť aj to, že pre toto odvetvie je 
čoraz ťažšie absorbovať trhové otrasy, 
straty kvót a narúšanie dodávateľského 
reťazca.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu 
k členským štátom. Tieto požiadavky by 
v prípade potreby mali zahŕňať aj 
merateľné ukazovatele ako základ pre 

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži vo vzťahu 
k vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom a príjemcom pomoci. Tieto 
požiadavky by v prípade potreby mali 
zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
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hodnotenie rezervy. základ pre hodnotenie rezervy.

__________________ __________________
13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
S cieľom sústrediť podporu na členské 
štáty, ktoré sú vystúpením zasiahnuté 
najviac, by malo byť v medziach 
disponibilných zdrojov možné povoliť 
ďalšiu alokáciu z rezervy pre ten členský 
štát, kde výdavky, ktoré Komisia prijala 
ako oprávnené, presiahnu sumu 
vyplatenú ako predbežné financovanie 
a 0,06 % nominálneho hrubého 
národného dôchodku (HND) dotknutého 
členského štátu v roku 2021. Vzhľadom 
na rozsah očakávaného hospodárskeho 
šoku by sa mala stanoviť možnosť 
využívať sumy vrátené z predbežného 
financovania na úhradu dodatočných 
výdavkov členských štátov.

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. S 
cieľom sústrediť podporu na členské štáty, 
ktoré sú vystúpením zasiahnuté najviac, by 
každý členský štát mohol v medziach 
disponibilných zdrojov získať ďalšiu 
alokáciu. Vzhľadom na rozsah 
očakávaného hospodárskeho šoku by sa 
mala stanoviť možnosť využívať sumy 
vrátené z predbežného financovania na 
úhradu dodatočných výdavkov členských 
štátov.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné za riadenie rezervy, 
ako aj osobitný nezávislý audítorský 
subjekt. Z dôvodu zjednodušenia môžu 
členské štáty využiť existujúce určené 
subjekty a systémy zriadené na účel 
riadenia a kontroly financovania politiky 
súdržnosti alebo Fondu solidarity 
Európskej únie. Je potrebné spresniť 
povinnosti členských štátov a stanoviť 
osobitné požiadavky pre určené subjekty.

(16) V záujme zabezpečenia správneho 
fungovania zdieľaného riadenia by členské 
štáty mali zaviesť systém riadenia 
a kontroly, určiť a oznámiť Komisii 
subjekty zodpovedné na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni za riadenie 
rezervy, ako aj osobitný nezávislý 
audítorský subjekt. Z dôvodu 
zjednodušenia môžu členské štáty využiť 
existujúce určené subjekty a systémy 
zriadené na účel riadenia a kontroly 
financovania politiky súdržnosti alebo 
Fondu solidarity Európskej únie. Je 
potrebné spresniť povinnosti členských 
štátov a stanoviť osobitné požiadavky pre 
určené subjekty. Členské štáty zabezpečia, 
aby príslušné miestne a regionálne orgány 
boli zapojené do činnosti monitorovacích 
orgánov, ak ešte nie sú súčasťou týchto 
orgánov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, keďže činnosti v 
oblasti transparentnosti, komunikácie a 
viditeľnosti majú zásadný význam pre 
zviditeľnenie činnosti Únie v mieste 
vykonávania. Tieto činnosti by mali byť 
založené na presných a aktualizovaných 
informáciách.

(18) Členské štáty by mali zvyšovať 
povedomie o príspevku Únie z rezervy 
a zodpovedajúcim spôsobom o ňom 
informovať verejnosť, a najmä príjemcov, 
keďže činnosti v oblasti transparentnosti, 
komunikácie a viditeľnosti majú zásadný 
význam pre zviditeľnenie činnosti Únie 
v mieste vykonávania. Tieto činnosti by 
mali byť založené na presných 
a aktualizovaných informáciách.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zmierniť účinky brexitu 
na odvetvie rybárstva a spracovania 
morských plodov a zabezpečiť plné 
využitie finančných zdrojov Únie by 
Komisia mala zvážiť zvýšenie rozpočtu 
rezervy o sumu, ktorá zodpovedá objemu 
finančných prostriedkov z Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu1a, ktoré 
neboli implementované v súlade s 
pravidlom n + 3.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o 
Európskom námornom a rybárskom 
fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) 
č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 
20.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 
31. decembra 2022;

1. „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 
31. decembra 2022, pre všetky odvetvia 
okrem odvetvia rybárstva, pre ktoré by sa 
obdobie oprávnenosti malo predĺžiť do 30. 
júna 2026;

Pozmeňujúci návrh 21
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „územia s osobitným postavením“ 
sú v náležitých prípadoch britské 
zámorské územia a korunné dependencie;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú týmto vystúpením najviac 
zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci vplyv na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Z rezervy sa poskytuje podpora s cieľom 
čeliť nepriaznivým dôsledkom vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie v členských 
štátoch, regiónoch a odvetviach, najmä 
v tých, ktoré sú týmto vystúpením najviac 
zasiahnuté, a zmierniť súvisiaci negatívny 
vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 5 370 994 000 EUR v bežných cenách.

2. Maximálna výška zdrojov rezervy 
je 6 370 994 000 EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Podiel z predbežného financovania 
z rezervy určený na základe rybolovných 
činností, ktoré sú zasiahnuté znížením 
rybolovných možností flotily EÚ v 
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dôsledku dohody o obchode a spolupráci, 
ako sa stanovuje v prílohe I, sa pridelí 
odvetviu rybárstva. Členské štáty pri 
prideľovaní predbežného financovania z 
rezervy pridelia na podporu rybárskych 
podnikov a miestnych spoločenstiev 
vrátane odvetvia drobného rybolovu, ktoré 
sú vystúpením Spojeného kráľovstva 
zasiahnuté najviac, minimálne finančné 
prostriedky určené na tomto základe.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v roku 2024 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 1 126 162 000 EUR.

b) v roku 2026 sa v súlade 
s článkom 11 uvoľnia dodatočné sumy vo 
výške 2 126 162 000 EUR.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty musia zabezpečiť, že tieto 
finančné prostriedky budú sústredené na 
najtvrdšie zasiahnuté regióny a že 
príslušné spoločenstvá budú zapojené do 
rozhodovania o používaní týchto 
finančných prostriedkov, a to najmä 
odvetvie drobného rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám nepriaznivo 

a) opatrenia na pomoc podnikom a 
regionálnym a miestnym spoločenstvám 
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zasiahnutým vystúpením; nepriaznivo zasiahnutým vystúpením;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) opatrenia na podporu kompenzácií 
pre hospodárske subjekty v odvetviach 
rybárstva a akvakultúry, subjekty 
zapojené do obchodu súvisiaceho s týmito 
odvetviami, spracovateľov, odvetvie 
dopravy a ďalšie odvetvia závislé od 
rybárstva;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva;

c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva, vo vodách jeho 
území s osobitným postavením a vo 
vodách, na ktoré sa vzťahujú rybárske 
dohody s pobrežnými štátmi, kde sa 
rybolovné možnosti flotíl EÚ znížili v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) kompenzačné opatrenia pre 
hospodárske subjekty v odvetviach 
rybárstva a akvakultúry, a to aj v 
súvislosti so spracúvaním ich produktov, 
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ako aj opatrenia na podporu dočasného 
alebo trvalého zastavenia rybolovných 
činností v súlade s [nariadenie (EÚ) č. 
XX/20XX (nariadenie o ENRAF)] v 
dôsledku straty príjmov a ďalších 
nákladov spôsobených znížením kvót, 
obmedzením výlovu v prípade druhov, 
ktoré nepodliehajú kvótam, obmedzením 
prístupu do vôd Spojeného kráľovstva a 
znížením rybolovných možností flotily EÚ 
vo vodách mimo Spojeného kráľovstva v 
dôsledku dohody o obchode a spolupráci a 
rozhodnutiami prijatými v rámci výhrady 
č. 13 („Rybolov a voda“) a prílohy 
SERVIN-2 („Budúce opatrenia“) k 
dohode o obchode a spolupráci vrátane 
požiadavky, aby sa celkové úlovky alebo 
ich časť vykladali prístavoch Spojeného 
kráľovstva;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opatrenia na podporu 
zamestnanosti, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy 
v zasiahnutých odvetviach;

d) opatrenia na podporu 
zamestnanosti, ochrany a tvorby 
pracovných miest, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, 
zvyšovania úrovne zručností, 
rekvalifikácie a odbornej prípravy v 
zasiahnutých odvetviach;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výdavky sú oprávnené, ak vznikli a 
boli zaplatené počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v dotknutom 
členskom štáte alebo v prospech 

2. Výdavky sú oprávnené, ak vznikli a 
boli zaplatené počas referenčného obdobia, 
a to na opatrenia vykonané v najviac 
zasiahnutých regiónoch dotknutého 
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dotknutého členského štátu. členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení v oblasti rybárstva 
zohľadnia ciele spoločnej rybárskej 
politiky a zároveň zabezpečia, že tieto 
opatrenia budú prispievať k 
udržateľnému riadeniu populácií rýb.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Členské štáty sa pri navrhovaní 
podporných opatrení v oblasti rybárstva 
usilujú podporiť rybárov, ktorých najviac 
zasiahlo vystúpenie Spojeného kráľovstva 
z EÚ, a najmä drobný rybolov. Členské 
štáty zohľadnia vplyv brexitu na celkovú 
činnosť rybárskych podnikov vrátane 
podnikov, ktoré využívajú zvýšené 
rybolovné možnosti plavidiel plaviacich sa 
pod vlajkou Spojeného kráľovstva, po 
vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Opatrenia uvedené v odseku 1 
musia byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi.

4. Opatrenia uvedené v odseku 1 
musia byť v súlade s platnými právnymi 
predpismi s výhradou výnimiek uvedených 
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v [nový článok 5a].

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Štátna pomoc

Články 107, 108 a 109 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa neuplatňujú 
na platby, ktoré členské štáty uskutočňujú 
podľa článku 5 ods. 1 písm. c) a článku 5 
ods. 1 písm. ca) tohto nariadenia 
podnikom v odvetviach rybárstva a 
akvakultúry, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti článku 42 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty v súlade so svojím 
inštitucionálnym a právnym rámcom a so 
zreteľom na územný rozmer rezervy 
nadviažu dialóg s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi zodpovednými za 
najtvrdšie zasiahnuté spoločenstvá a 
zapoja ich do rozhodovania o používaní 
rezervy s cieľom v plnej miere zohľadniť 
presný vplyv brexitu na ich územia.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Členské štáty využijú príspevok 
z rezervy na vykonávanie opatrení 
uvedených v článku 5 na poskytnutie 
nesplatných foriem podpory. Príspevok 
Únie má formu refundácie skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení.

2. Členské štáty v spolupráci s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi v 
najviac zasiahnutých oblastiach využijú 
príspevok z rezervy na vykonávanie 
opatrení uvedených v článku 5 na 
poskytnutie nesplatných foriem podpory. 
Príspevok Únie má formu refundácie 
skutočne vynaložených oprávnených 
nákladov zaplatených členskými štátmi pri 
vykonávaní opatrení.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2025. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

5. Odchylne od článku 12 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2026. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 60 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 30 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2023. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

1. Členské štáty po konzultácii s 
dotknutými regiónmi predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy 
najneskôr do 30. septembra 2026 v 
prípade odvetvia rybárstva a do 30. 
septembra 2023 v prípade všetkých 
ostatných odvetví. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2023, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2026 v prípade odvetvia 
rybárstva a do 30. septembra 2023 
v prípade všetkých ostatných odvetví, 
Komisia bude vymáhať celú sumu 
vyplatenú danému členskému štátu ako 
predbežné financovanie.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis vplyvu vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie z hospodárskeho a zo 
sociálneho hľadiska vrátane identifikácie 
najviac zasiahnutých regiónov, oblastí 
a odvetví;

a) opis negatívneho vplyvu 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie 
z hospodárskeho a zo sociálneho hľadiska 
vrátane identifikácie najviac zasiahnutých 
regiónov, oblastí a odvetví;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v súlade s článkom 7 ods. 2 opis 
konzultácií s najviac zasiahnutými 
regiónmi a odvetviami;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak akceptovaná suma presahuje tak sumu 
predbežného financovania, ako aj hodnotu 
0,06 % nominálneho HND dotknutého 
členského štátu v roku 2021, danému 
členskému štátu sa poskytne dodatočná 
suma z alokácie uvedenej v článku 4 ods. 3 
písm. b) a z akýchkoľvek súm prenesených 
podľa článku 8 ods. 4.

Ak akceptovaná suma presahuje sumu 
predbežného financovania dotknutého 
členského štátu, danému členskému štátu 
sa poskytne dodatočná suma z alokácie 
uvedenej v článku 4 ods. 3 písm. b) a z 
akýchkoľvek súm prenesených podľa 
článku 8 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu, alebo sumu, o ktorú bolo 
presiahnutých 0,06 % nominálneho HND 
v roku 2021, podľa toho, ktorá suma je 
vyššia.

Komisia vypracuje metódu alokácie 
dodatočných finančných prostriedkov s 
cieľom zohľadniť predĺženie obdobia 
oprávnenosti na predbežné financovanie 
pre zasiahnuté odvetvie rybárstva do 30. 
júna 2026.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) určia subjekt zodpovedný za 
riadenie finančného príspevku z rezervy 

a) určia na príslušnej úrovni správy 
jeden alebo viacero subjektov 
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a nezávislý audítorský subjekt v súlade 
s článkom 63 ods. 3 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a vykonávajú 
dohľad nad týmito subjektmi;

zodpovedných za riadenie finančného 
príspevku z rezervy a nezávislý audítorský 
subjekt v súlade s článkom 63 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a vykonávajú dohľad nad týmito 
subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Subjekt zodpovedný za riadenie 
finančného príspevku z rezervy:

3. Subjekt alebo subjekty zodpovedné 
za riadenie finančného príspevku z rezervy:

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných opatrení.

Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
občanov Únie informovali o úlohe, 
výsledkoch a vplyve príspevku Únie 
z rezervy a za ich propagáciu 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných opatrení, pričom najmä 
zabezpečia, aby príjemcovia opatrení 
uvedených v článku 5 boli informovaní o 
príspevku z rezervy ako iniciatíve Únie.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 30. júna 2026 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia môže 
využiť všetky relevantné informácie, ktoré 

1. Komisia do 30. júna 2027 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia využije 
všetky relevantné informácie, ktoré sú už 



RR\1232889SK.docx 119/127 PE680.711v02-00

SK

sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do 30. júna 2027 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
implementácii rezervy.

2. Komisia do 31. decembra 2027 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o implementácii rezervy.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia najneskôr do 30. 
septembra 2023 vykoná posúdenie toho, či 
je vhodné zvýšiť rozpočet rezervy o sumu, 
ktorá zodpovedá objemu finančných 
prostriedkov z ENRF, ktoré neboli 
implementované v súlade s pravidlom n 
+ 3.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výhradnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného 
s obchodom so Spojeným kráľovstvom.

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s rybárskymi produktmi 
ulovenými vo vodách, ktoré patria do 
výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) 
Spojeného kráľovstva, a vo vodách jeho 
území s osobitným postavením, ako aj so 
znížením hodnoty rybolovných činností vo 
vodách mimo Spojeného kráľovstva, ktoré 
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zasiahlo zníženie rybolovných možností 
stanovené v dohode o obchode a 
spolupráci, a faktora spojeného 
s obchodom so Spojeným kráľovstvom na 
vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Faktor spojený s rybami ulovenými 
vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 600 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

2. Faktor spojený s rybárskymi 
produktmi ulovenými vo VHZ Spojeného 
kráľovstva a vo vodách jeho území s 
osobitným postavením, ako aj so znížením 
rybolovných činností vo vodách mimo 
Spojeného kráľovstva, ktoré zasiahlo 
zníženie rybolovných možností stanovené 
v dohode o obchode a spolupráci, sa 
použije na alokovanie 600 miliónov EUR. 
Faktor spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe tohto kritéria a 
uplatnením týchto krokov:

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe podielu každého 
členského štátu na celkovej hodnote 
rybárskych produktov ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva a vo vodách jeho 
území s osobitným postavením, ako aj 
zníženia rybolovných činností vo vodách 
mimo Spojeného kráľovstva, ktoré 
zasiahlo zníženie rybolovných možností 
stanovené v dohode o obchode a 
spolupráci.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote rýb ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tieto podiely sa zvyšujú pre členské 
štáty pôsobiace v odvetví rybolovu, ktoré 
sú nadpriemerne závislé od rýb ulovených 
vo VHZ Spojeného kráľovstva, a znižujú 
sa pre tie štáty, ktorých závislosť je pod 
priemernou hodnotou, takto:

vypúšťa sa

i) pre každý členský štát je hodnota rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
vyjadrená ako percentuálny podiel 
celkovej hodnoty rýb ulovených daným 
členským štátom vyjadrená ako index 
priemeru EÚ (index závislosti);
ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu;
iii) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu 
a vývozu tovaru a služieb);

a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu a 
vývozu tovaru a služieb s vylúčením 
finančných služieb);

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na posúdenie relatívneho významu 
týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel HDP členského štátu 
a následne sa vyjadrí ako index priemeru 
EÚ (index závislosti);

b) na posúdenie relatívneho významu 
týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel celkového objemu 
obchodných tokov členského štátu s celou 
EÚ28 a následne sa vyjadrí ako index 
priemeru EÚ (index závislosti);

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva je obdobie 2015 – 2018;

a) referenčným obdobím v prípade 
celkovej hodnoty straty rybolovných 
možností v dôsledku dohody o obchode a 
spolupráci vo VHZ Spojeného kráľovstva, 
vo vodách jeho území s osobitným 
postavením a vo vodách mimo Spojeného 
kráľovstva je obdobie 2015 – 2018;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrenej ako podiel celkovej 
hodnoty rýb ulovených členským štátom je 
obdobie 2015 – 2018;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) referenčným obdobím v prípade 
HDP a celkového počtu obyvateľov 
členských štátov je obdobie 2017 – 2019.

f) referenčným obdobím v prípade 
celkového počtu obyvateľov členských 
štátov je obdobie 2017 – 2019.
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